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Resortní členění  pro rok 2012, rok 2013 a rok 2014  

 

Rok 2012 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

 2012 2.Q 2014 1.Q 

2. MV  
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po 
skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí 
z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých 

 2012 4.Q 2013 1.Q 

3. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2013 

 2012 4.Q 2013 1.Q 

4. MV  Návrh věcného záměru zákona o přestupcích  2012 4.Q  
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.13 2012 1.Q 01.13 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 10.12 2012 1.Q 12.12 

3. MF  
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních 
dluhů, splatných v letech 2013 a 2014 a úhradu jistin státních dluhopisů 
odkupovaných z trhu v letech 2013 a 2014  

 2012 1.Q 09.12 

4. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů 12.121 2012 1.Q2 dnem vyhlášení 

5. MF  Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní 01.13 2012 1.Q 01.13 

6. MF  Věcný záměr zákona o dani z nemovitostí  2012 2.Q  

7. MF  Návrh zákona o rozpočtovém určení daní  2012 2.Q 01.13 

8. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  2012 2.Q 01.13 

9. MF  Návrh zákona o dohledu nad finančním trhem  2012 2.Q 01.13 

10. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
dohledu nad finančním trhem  2012 2.Q 01.13 

 
 

                                                 
1 Termín pro transpozici směrnice vychází z návrhu Evropské komise předloženého 12. července 2010. V závislosti na vývoji jednání může být tento termín změněn. Protože jednání o návrhu 
směrnice nadále pokračují, není jisté, zda bude návrh skutečně dojednán a pokud ano, kdy. 
2 Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout, zda a kdy bude směrnice dojednána, není možné určit přesný termín pro předložení transpozičního návrhu vládě. Uvedený termín je proto jen orientační. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

11. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění 
pozdějších předpisů  2012 2.Q 01.13 

12. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2013  2012 3.Q 01.13 

13. MF  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části 
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2013  2012 4.Q 06.13 

14. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů  20123  

15. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících 
se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva 
duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 20123  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Předpokládaný termín předložení vládě je v roce 2012. Tento termín a rovněž datum nabytí účinnosti jsou však závislé na schválení a nabytí účinnosti předpisu EU. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo 
poskytnutí služby 
 
Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace 

2. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a 
zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) 

4. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů4 

5. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při 
správě daní Návrh směrnice Rady 2011/…EU o správní spolupráci v oblasti daní5 

14. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
13/1993 Sb., celní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů 

Prováděcí předpis k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se 
stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) 

15. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se 
dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží 
porušujícího některá práva duševního 
vlastnictví a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Nový předpis Evropské unie, který nahradí nařízení Rady 1383/2003 ze dne 22. července 2003, o přijímání 
opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, 
která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Návrh uvedené směrnice předložila Evropská komise dne 12. července 2010. Projednávání tohoto návrhu bylo zahájeno v září 2010. 
5 Návrh směrnice byl projednán na Radě Ecofin 7. prosince 2010. Termín implementace je navrhován od 1. ledna 2013. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MO  Návrh zákona o vojenském letectví  2012 3.Q dnem vyhlášení 

2. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a 
jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů  2012 4.Q 01.14 

3. MO  Návrh zákona o službě vojáků z povolání, o průběhu vojenských cvičení a o 
některých právních poměrech vojáků v záloze (vojenský služební zákon)  2012 4.Q 01.14 

4. MO  Návrh zákona o platových poměrech vojáků  2012 4.Q 01.14 

5. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů  2012 4.Q dnem vyhlášení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPO MŽP, 
ČBÚ 

Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) , ve znění pozdějších 
předpisů 

 2012 1.Q  

2. MPO  Návrh věcného záměru nového zákona o metrologii  2012 1.Q  

3. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání 
s bezpečnostním materiálem, ve znění pozdějších předpisů  2012 1.Q 06.12 

4. MPO ÚPV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového 
vlastnictví  2012 4.Q dnem vyhlášení 

5. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele, popř. další zákony 
(v návaznosti na přijetí nového občanského zákoníku a návrhu nové směrnice 
EU o právech spotřebitelů) 

 2012 4.Q 12.13 

6. MPO MZE 
Návrh věcného záměru zákona o komoditních burzách, který by nahradil 
stávající zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších 
předpisů 

 2012 4.Q  
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MSP  Návrh zákona o bezplatné právní pomoci  2012 2.Q 03.13 

2. MSP  Návrh zákona o znalcích   2012 2.Q 03.13 

3. MSP  Návrh zákona o tlumočnících a překladatelích  2012 2.Q 03.13 

4. MSP - LRV  Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 
České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů  2012 2.Q 06.13 

5. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 2012 3.Q 07.13 

6. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů  2012 4.Q 01.14 

7. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestním řád), ve znění pozdějších předpisů 

 2012 4.Q 10.13 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů  2012 1.Q 01.13 

2. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2013  2012 3.Q 01.13 

3. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013  2012 3.Q 01.13 

4. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 a výše přepočítacího 
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 a 
upravují částky pro stanovení výpočtového základu  

 2012 3.Q 01.13 

5. MPSV MSP 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o 
úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 
při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava 
náhrady) 

 2012 4.Q 01.13 

6. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se pro rok 2013 stanoví výše nákladů 
srovnatelných s nájemným a další částky rozhodné pro nárok na příspěvek na 
bydlení podle zákona o státní sociální podpoře 

 2012 4.Q 01.13 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 2012 2.Q 01.13 

2. MD  Návrh věcného záměru zákona o silniční dopravě  2012 4.Q  

3. MD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 2012 4.Q 01.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MZE MŽP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  2012 1.Q 03.13 

2. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

 2012 1.Q 03.13 

3. MZE ČÚZK Návrh věcného záměru nového katastrálního zákona, kterým se nahradí 
dosavadní zákony č. 265/1992 Sb. a č. 344/1992 Sb.  2012 1.Q  

4. MZE  Návrh zákona o správě státního lesního majetku  2012 2.Q 06.13 

5. MZE ČÚZK Návrh nového katastrálního zákona, kterým se nahradí dosavadní zákony č. 
265/1992 Sb. a č. 344/1992 Sb.  2012 2.Q 01.13 

6. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 2012 2.Q 03.13 

7. MZE  Návrh nového zákona o lesích  2012 4.Q 12.13 

8. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o 
stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor a o 
změně souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 

 2012 4.Q 12.12 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

6. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 

8. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení 
důsledků porušení podmíněnosti 
poskytování některých podpor a o změně 
souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné 
platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, 
v platném znění 
 
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci 
režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, 
pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění 
 
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění 
 
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu 
rozvoje venkova, v platném znění 
 
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 21. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů 
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), v platném 
znění 
 
Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) 
č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) 
č. 1493/1999, v platném znění 
 
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým 
se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, 
v platném znění 
 
Nařízení Komise (ES) č. 639/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 73/2009, pokud jde o zvláštní podporu, v platném znění 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2013 u 
osoby, za kterou hradí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát  2012 1.Q 01.13 

2. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní 
implantabilní zdravotnické prostředky  2012 2.Q 07.12 

3. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické 
prostředky  2012 2.Q 07.12 

4. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro  2012 2.Q 07.12 

5. MZ  Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění  2012 2.Q 01.13 

6. MZ  Návrh zákona o zdravotnických prostředcích   2012 2.Q 01.13 

7. MZ  Návrh zákona o cenách a úhradách zdravotnických prostředků  2012 2.Q 01.13 

8. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
uznávání odborné způsobilosti  a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů  

 2012 2. Q 01. 13 

9. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.,  o podmínkách získávání a 
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a 
k výkonů činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů 

 2012 2.Q 01. 13 

10. MZ  Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách  2012 2.Q 01.13 

11. MZ  Návrh zákona o univerzitních nemocnicích  2012 4.Q 01.14 

12. MZ  Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku 
v komunálním prostředí (zákon o hluku) 

 2012 4.Q 01.14 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

8. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
uznávání odborné způsobilosti  a 
specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 
předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznání odborných kvalifikací 

9. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
96/2004 Sb.,  o podmínkách získávání a 
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonů činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče 
a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznání odborných kvalifikací 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MŠMT  Návrh zákona o terciárním vzdělávání  2012 2.Q 07.13 

2. MŠMT  Návrh zákona o finanční pomoci studentům  2012 2.Q 07.13 

3. MŠMT  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

 2012 3.Q 09.13 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MŽP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

 2012 2.Q 03.13 

2. MŽP  Návrh věcného záměru zákona o ochraně půdy  2012 2.Q  

3. MŽP  Návrh zákona o odpadech  2012 3.Q 03.14 

4. MŽP  Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností  2012 3.Q 03.14 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MK  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 2012 1.Q 07.13 

2. MK  Věcný záměr památkového zákona  2012 1.Q  

3. MK  Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi  2012 2.Q 03.13 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů  2012 4.Q 01.14 

2. MMR  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 2012 4.Q 
prvním dnem 

druhého měsíce po 
vyhlášení 
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Rok 2013 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu 
po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo 
nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých 

 2013 4.Q 2014 1.Q 

2. MV  
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2014 

 2013 4.Q 2014 1.Q 

3. MV  
Návrh zákona o podmínkách vstupu a pobytu cizinců na území České 
republiky 

 2013 4.Q 2015 1.Q 

4. MV  
Návrh zákona o podmínkách vstupu a pobytu občanů Evropské unie na 
území České republiky 

 2013 4.Q 2015 1.Q 

 
 
 
 

K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

3. 
Návrh zákona o podmínkách vstupu a 
pobytu cizinců na území České 
republiky 

V současné době jsou projednávány návrhy následujících směrnic: 
 
1) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jednotném postupu pro podávání žádostí o jediné 
povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a  
o společném souboru práv pracovníků z třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském 
státě 
 
2) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků 
třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání 
 
3) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků 
třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  2013 1.Q 01.14 

2. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., část čtyřicátá pátá, 
čtyřicátá šestá a čtyřicátá sedmá, o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

01.146 2013 1.Q 01.14 

3. MF  
Návrh zákona o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a 
poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci 
finančních služeb) 

 2013 2.Q 03.14 

4. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014  2013 3.Q 01.14 

5. MF  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části 
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2014  2013 4.Q 06.14 

 
 
 
 

K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty.7 

2. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
261/2007 Sb., část čtyřicátá pátá, čtyřicátá 
šestá a čtyřicátá sedmá, o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb. (energetické daně) by měl implementovat zrevidovanou 
směrnici Rady 2003/96/ES. V současné době Komise vypracovává dopadovou studii k pracovní verzi návrhu a 
nepředpokládá se předložení návrhu Radě v tomto roce. Z tohoto důvodu nelze uvést číslo směrnice. 

                                                 
6 Návrh směrnice dosud nebyl předložen, ale na základě dosavadního průběhu jednání lze předpokládat předložení návrhu EK v roce 2011. Uvedené termíny jsou proto jen orientační. 
7 V současné době lze uvést pouze odkaz na základní směrnici, část novely se bude týkat již platné směrnice (např. využití opatření, která nejsou povinná, popř. doladění některých ustanovení 
zákona na platnou směrnici), dále se předpokládá schválení dalších směrnic, které budou implementovány v rámci novely zákona o DPH. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPO  Návrh nového zákona o metrologii  2013 1.Q 12.13 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MSP  Návrh rekodifikace trestního práva procesního  2013 3.Q 06.14 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2014  2013 3.Q 01.14 

2. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014  2013 3.Q 01.14 

3. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 a výše přepočítacího 
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 a 
upravují částky pro stanovení výpočtového základu 

 2013 3.Q 01.14 

4. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se pro rok 2014 stanoví výše nákladů 
srovnatelných s nájemným a další částky rozhodné pro nárok na příspěvek na 
bydlení podle zákona o státní sociální podpoře 

 2013 4.Q 01.14 

5. MPSV MSP 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o 
úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 
při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava 
náhrady) 

 2013 4.Q 01.14 

6. MPSV  Návrh věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a dalších vybraných 
profesích  2013 4.Q  
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MD  Návrh věcného záměru nové právní úpravy drážní dopravy  2013 2.Q  
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  2013 1.Q 03.14 

2. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

 2013 1.Q 03.14 

3. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů 

06.14 2013 3.Q 06.14 

4. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv 
k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě 
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv 
k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů 

06.14 2013 3.Q 06.14 

 
 
 
 
 

K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a 
sadby pěstovaných rostlin a o změně 
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a 
sadby), ve znění pozdějších předpisů 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady …. (nový předpis plánovaný v rámci zásad lepší právní úpravy 
(Better regulation)) 

4. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám 
rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o 
odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochraně práv k odrůdám), ve znění 
pozdějších předpisů 

Návrh nařízení Rady EU, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MZ  Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2014 u osoby, za 
kterou hradí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát  2013 1.Q 01.14 

2. MZ  Návrh věcného záměru zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech  2013 4.Q  
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MŽP  Návrh zákona o ochraně půdy  2013 2.Q 03.14 

2. MŽP  Návrh nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky  2013 4.Q 03.14 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MK  Návrh památkového zákona  2013 1.Q 01.14 

2. MK  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve 
znění pozdějších předpisů  2013 1.Q 01.14 

3. MK  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve 
znění pozdějších předpisů  2013 1.Q 01.14 
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Rok 2014 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  Návrh zákona o přestupcích  2014 2.Q 2016 1.Q 

2. MV  
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po 
skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí 
z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých 

 2014 4.Q 2015 1.Q 

3. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2015  2014 4.Q 2015 1.Q 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  2014 1.Q 01.15 

2. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2015  2014 3.Q 01.15 

3. MF  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části 
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2015  2014 4.Q 06.15 

 
 
 
 

K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 V současné době lze uvést pouze odkaz na základní směrnici, část novely se bude týkat již platné směrnice (např. využití opatření, která nejsou povinná, popř. doladění některých ustanovení 
zákona na platnou směrnici), dále se předpokládá schválení dalších směrnic, které budou implementovány v rámci novely zákona o DPH. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2015  2014 3.Q 01.15 

2. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 a výše přepočítacího 
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 a 
upravují částky pro stanovení výpočtového základu 

 2014 3.Q 01.15 

3. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015  2014 3.Q 01.15 

4. MPSV MSP 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o 
úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 
při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava 
náhrady) 

 2014 4.Q 01.15 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2015 u 
osoby, za kterou hradí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát  2014 1.Q 01.15 
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Časové členění 

 

I. čtvrtletí 2012 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.13 2012 1.Q 01.13 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 10.12 2012 1.Q 12.12 

3. MF  
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních 
dluhů, splatných v letech 2013 a 2014 a úhradu jistin státních dluhopisů 
odkupovaných z trhu v letech 2013 a 2014  

 2012 1.Q 09.12 

4. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů 12.121 2012 1.Q2 dnem vyhlášení 

5. MF  Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní 01.13 2012 1.Q 01.13 

6. MPO MŽP, 
ČBÚ 

Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) , ve znění pozdějších 
předpisů 

 2012 1.Q  

7. MPO  Návrh věcného záměru nového zákona o metrologii  2012 1.Q  

8. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání 
s bezpečnostním materiálem, ve znění pozdějších předpisů  2012 1.Q 06.12 

9. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů  2012 1.Q 01.13 

 

                                                 
1 Termín pro transpozici směrnice vychází z návrhu Evropské komise předloženého 12. července 2010. V závislosti na vývoji jednání může být tento termín změněn. Protože jednání o návrhu 
směrnice nadále pokračují, není jisté, zda bude návrh skutečně dojednán a pokud ano, kdy. 
2 Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout, zda a kdy bude směrnice dojednána, není možné určit přesný termín pro předložení transpozičního návrhu vládě. Uvedený termín je proto jen orientační. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

10. MZE MŽP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  2012 1.Q 03.13 

11. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

 2012 1.Q 03.13 

12. MZE ČÚZK Návrh věcného záměru nového katastrálního zákona, kterým se nahradí 
dosavadní zákony č. 265/1992 Sb. a č. 344/1992 Sb.  2012 1.Q  

13. MZ  Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2013 u osoby, za 
kterou hradí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát  2012 1.Q 01.13 

14. MK  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 2012 1.Q 07.13 

15. MK  Věcný záměr památkového zákona  2012 1.Q  
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II. čtvrtletí 2012 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů  2012 2.Q 2014 1.Q 

2. MF  Věcný záměr zákona o dani z nemovitostí  2012 2.Q  

3. MF  Návrh zákona o rozpočtovém určení daní  2012 2.Q 01.13 

4. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  2012 2.Q 01.13 

5. MF  Návrh zákona o dohledu nad finančním trhem  2012 2.Q 01.13 

6. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
dohledu nad finančním trhem  2012 2.Q 01.13 

7. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění 
pozdějších předpisů  2012 2.Q 01.13 

8. MSP  Návrh zákona o bezplatné právní pomoci  2012 2.Q 03.13 

9. MSP  Návrh zákona o znalcích   2012 2.Q 03.13 

10. MSP  Návrh zákona o tlumočnících a překladatelích  2012 2.Q  03.13 

11. MSP - LRV  Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 
České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů  2012 2.Q 06.13 

12. MD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 2012 2.Q 01.13 

13. MZE  Návrh zákona o správě státního lesního majetku  2012 2.Q 06.13 

14. MZE ČÚZK Návrh nového katastrálního zákona, kterým se nahradí dosavadní zákony č. 
265/1992 Sb. a č. 344/1992 Sb. 

 2012 2.Q 01.13 

15. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 2012 2.Q 03.13 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

16. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní 
implantabilní zdravotnické prostředky  2012 2.Q 07.12 

17. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické 
prostředky  2012 2.Q 07.12 

18. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro  2012 2.Q 07.12 

19. MZ  Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění  2012 2.Q 01.13 

20. MZ  Návrh zákona o zdravotnických prostředcích   2012 2.Q 01.13 

21. MZ  Návrh zákona o cenách a úhradách zdravotnických prostředků  2012 2.Q 01.13 

22. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání odborné způsobilosti  a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů  

 2012 2. Q 01. 13 

23. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.,  o podmínkách získávání 
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a 
k výkonů činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů 

 2012 2.Q 01. 13 

24. MZ  Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách  2012 2.Q 01.13 
25. MŠMT  Návrh zákona o terciárním vzdělávání  2012 2.Q 07.13 

26. MŠMT  Návrh zákona o finanční pomoci studentům  2012 2.Q 07.13 

27. MŽP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

 2012 2.Q 03.13 

28. MŽP  Návrh věcného záměru zákona o ochraně půdy  2012 2.Q  

29. MK  Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi  2012 2.Q 03.13 
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III. čtvrtletí 2012 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2013  2012 3.Q 01.13 

2. MO  Návrh zákona o vojenském letectví  2012 3.Q dnem vyhlášení 

3. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 2012 3.Q 07.13 

4. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2013  2012 3.Q 01.13 

5. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013  2012 3.Q 01.13 

6. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 a výše přepočítacího 
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 a 
upravují částky pro stanovení výpočtového základu  

 2012 3.Q 01.13 

7. MŠMT  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

 2012 3.Q 09.13 

8. MŽP  Návrh zákona o odpadech  2012 3.Q 03.14 

9. MŽP  Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností  2012 3.Q 03.14 
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IV. čtvrtletí 2012 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po 
skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí 
z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých 

 2012 4.Q 2013 1.Q 

2. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2013 

 2012 4.Q 2013 1.Q 

3. MV  Návrh věcného záměru zákona o přestupcích  2012 4.Q  

4. MF  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části 
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2013  2012 4.Q 06.13 

5. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů 

 20123  

6. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících 
se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva 
duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 20123  

7. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a 
jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 2012 4.Q 01.14 

8. MO  Návrh zákona o službě vojáků z povolání, o průběhu vojenských cvičení a o 
některých právních poměrech vojáků v záloze (vojenský služební zákon)  2012 4.Q 01.14 

9. MO  Návrh zákona o platových poměrech vojáků  2012 4.Q 01.14 

10. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů  2012 4.Q dnem vyhlášení 

11. MPO ÚPV Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví  2012 4.Q dnem vyhlášení 

 
 
 

                                                 
3 Předpokládaný termín předložení vládě je v roce 2012. Tento termín a rovněž datum nabytí účinnosti jsou však závislé na schválení a nabytí účinnosti předpisu EU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

12. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele popř. dalších 
zákonů (v návaznosti na přijetí nového občanského zákoníku a návrhu nové 
směrnice EU o právech spotřebitelů) 

 2012 4.Q 12.13 

13. MPO MZE 
Návrh věcného záměru zákona o komoditních burzách, který by nahradil 
stávající zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších 
předpisů 

 2012 4.Q  

14. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů  2012 4.Q 01.14 

15. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestním řád), ve znění pozdějších předpisů  2012 4.Q 10.13 

16. MPSV MSP 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o 
úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 
při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava 
náhrady) 

 2012 4.Q 01.13 

17. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se pro rok 2013 stanoví výše nákladů 
srovnatelných s nájemným a další částky rozhodné pro nárok na příspěvek na 
bydlení podle zákona o státní sociální podpoře 

 2012 4.Q 01.13 

18. MD  Návrh věcného záměru zákona o silniční dopravě  2012 4.Q  

19. MD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 2012 4.Q 01.14 

20. MZE  Návrh nového zákona o lesích  2012 4.Q 12.13 

21. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o 
stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor a o 
změně souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 

 2012 4.Q 12.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

22. MZ  Návrh zákona o univerzitních nemocnicích  2012 4.Q 01.14 

23. MZ  Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku 
v komunálním prostředí (zákon o hluku)  2012 4.Q 01.14 

24. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů  2012 4.Q 01.14 

25. MMR  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 2012 4.Q 
prvním dnem 

druhého měsíce po 
vyhlášení 
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I. čtvrtletí 2013 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  2013 1.Q 01.14 

2. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., část čtyřicátá pátá, 
čtyřicátá šestá a čtyřicátá sedmá, o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

01.144 2013 1.Q 01.14 

3. MPO  Návrh nového zákona o metrologii  2013 1.Q 12.13 

4. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 2013 1.Q 03.14 

5. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

 2013 1.Q 03.14 

6. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2014 u 
osoby, za kterou hradí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát 

 2013 1.Q 01.14 

7. MK  Návrh památkového zákona  2013 1.Q 01.14 

8. MK  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve 
znění pozdějších předpisů 

 2013 1.Q 01.14 

9. MK  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve 
znění pozdějších předpisů  2013 1.Q 01.14 

 
 

                                                 
4 Návrh směrnice dosud nebyl předložen, ale na základě dosavadního průběhu jednání lze předpokládat předložení návrhu EK v roce 2011. Uvedené termíny jsou proto jen orientační. 
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II. čtvrtletí 2013 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  
Návrh zákona o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a 
poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci 
finančních služeb) 

 2013 2.Q 03.14 

2. MD  Návrh věcného záměru nové právní úpravy drážní dopravy  2013 2.Q  

3. MŽP  Návrh zákona o ochraně půdy  2013 2.Q 03.14 
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III. čtvrtletí 2013 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014  2013 3.Q 01.14 

2. MSP  Návrh rekodifikace trestního práva procesního  2013 3.Q 06.14 

3. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2014  2013 3.Q 01.14 

4. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014  2013 3.Q 01.14 

5. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 a výše přepočítacího 
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 a 
upravují částky pro stanovení výpočtového základu 

 2013 3.Q 01.14 

6. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů 

06.14 2013 3.Q 06.14 

7. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv 
k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě 
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv 
k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů 

06.14 2013 3.Q 06.14 
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IV. čtvrtletí 2013 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu 
po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo 
nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých 

 2013 4.Q 2014 1.Q 

2. MV  
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2014 

 2013 4.Q 2014 1.Q 

3. MV  
Návrh zákona o podmínkách vstupu a pobytu cizinců na území České 
republiky 

 2013 4.Q 2015 1.Q 

4. MV  
Návrh zákona o podmínkách vstupu a pobytu občanů Evropské unie na 
území České republiky 

 2013 4.Q 2015 1.Q 

5. MF  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části 
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2014  2013 4.Q 06.14 

6. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se pro rok 2014 stanoví výše nákladů 
srovnatelných s nájemným a další částky rozhodné pro nárok na příspěvek na 
bydlení podle zákona o státní sociální podpoře 

 2013 4.Q 01.14 

7. MPSV MSP 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o 
úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 
při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava 
náhrady) 

 2013 4.Q 01.14 

8. MPSV  Návrh věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a dalších vybraných 
profesích  2013 4.Q  

9. MZ  Návrh věcného záměru zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech  2013 4.Q  

10. MŽP  Návrh nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky  2013 4.Q 03.14 
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I. čtvrtletí 2014 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  2014 1.Q 01.15 

2. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2015 u 
osoby, za kterou hradí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát 

 2014 1.Q 01.15 
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II. čtvrtletí 2014 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  Návrh zákona o přestupcích  2014 2.Q 2016 1.Q 
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III. čtvrtletí 2014 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2015  2014 3.Q 01.15 

2. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2015  2014 3.Q 01.15 

3. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 a výše přepočítacího 
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 a 
upravují částky pro stanovení výpočtového základu 

 2014 3.Q 01.15 

4. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015  2014 3.Q 01.15 
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IV. čtvrtletí 2014 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV  
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po 
skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí 
z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých 

 2014 4.Q 2015 1.Q 

2. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2015 

 2014 4.Q 2015 1.Q 

3. MF  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části 
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2015  2014 4.Q 06.15 

4. MPSV MSP 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o 
úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 
při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava 
náhrady) 

 2014 4.Q 01.15 
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