
      Příloha č. 3 

      k usnesení vlády 

      ze dne 26. ledna 2011 č. 69  

 

 

 

 

 

 

 

 PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled použitých zkratek 

 

PV  předseda vlády 

MV  místopředseda vlády a ministr vnitra 

MF  ministr financí 

MPO  ministr průmyslu a obchodu 

MSP  ministr spravedlnosti  

MPSV  ministr práce a sociálních věcí 

MD  ministr dopravy 

MZE  ministr zemědělství 

MZ  ministr zdravotnictví 

MŽP  ministr životního prostředí 

MMR  ministr pro místní rozvoj  

SÚJB  předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

SSHR  předseda Správy státních hmotných rezerv 

ÚNMZ  předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
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 Před-
kla-

datel. 
Předpis EU Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

PV 
SÚJB 

Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 
2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro 
jadernou bezpečnost jaderných zařízení 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., 
atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů 07.11 01.111 07.11 

 

                                                 
1 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Před-
kla-

datel. 
Předpis EU Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

Návrh věcného záměru právní úpravy podmínek vstupu 
a pobytu cizinců na území České republiky  08.11  

MV 

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 

Návrh zákona o podmínkách vstupu a pobytu cizinců na 
území České republiky  2013 4.Q 2015 1.Q 

Návrh věcného záměru právní úpravy podmínek vstupu 
a pobytu cizinců na území České republiky  08.11  

MV 
Návrh směrnice Evropského parlamentu  Rady o 
podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích 
zemí na základě převedení v rámci společností Návrh zákona o podmínkách vstupu a pobytu cizinců na 

území České republiky  2013 4.Q 2015 1.Q 

Návrh věcného záměru právní úpravy podmínek vstupu 
a pobytu cizinců na území České republiky  08.11  

MV 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích 
zemí za účelem sezónního zaměstnávání Návrh zákona o podmínkách vstupu a pobytu cizinců na 

území České republiky  2013 4.Q 2015 1.Q 
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Před-
kla-

datel. 
Předpis EU Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MF 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze 
dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dozoru nad nimi 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb. 
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního 
pojištění  

09.052   

MF 
Směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o 
vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z 
daní, poplatků, cel a jiných opatření 

Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání 
některých finančních pohledávek 12.11 02.11 01.12 

MF 

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) 
 

Návrh zákona, kterým se mění  zákon č.  277/2009 
Sb.,  ze dne 22. července 2004  o pojišťovnictví 

10.12 I.Q.12 12.12 

MF 
Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou 
se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo 
poskytnutí služby 

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

01.13 I.Q.12 01.13 

MF 

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 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.13 I.Q.12 01.13 

MF 

Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou 
se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o 
struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a 
směrnice 2008/118/ES 

Návrh zákona, kterým se mění zákona č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

01.14 11.11 07.12 

MF 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/…/EU, kterou se mění  směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 
prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo 

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví limity 
některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné 
nabídky investičních cenných papírů, prospektu a 
informačních povinností emitenta investičních cenných 

06.11 02.11 07.11 

                                                 
2 Návrh právní úpravy by měl být vypracován a vládě předložen v co nejkratším termínu, Česká republika čelí řízení o uložení sankce podle čl. 260 odst. 2  SFEU 
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přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 
2001/34/ES (Čl. 3 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 19 odst. 4) 
 
 

papírů a dalších osob 

MF 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/22/ES a směrnice 2010/…/EU, kterou se mění  
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze 
dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na 
průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž 
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES (Čl. 8 písm. b), 
čl. 18 odst. 3 a čl. 20 odst. 6) 

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví limity 
některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné 
nabídky investičních cenných papírů, prospektu a 
informačních povinností emitenta investičních cenných 
papírů a dalších osob 

06.11 02.11 07.11 

MF 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze 
dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 
2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 
2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 
2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci 
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/2004 Sb., o 
kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony v souvislosti se změnou 
pravomocí evropských orgánů dohledu 

12.11 06.113 dnem vyhlášení 

MF Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
systémech pojištění vkladů 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o 
bankách 12.12 1.Q 2012 Dnem vyhlášení 

MF 

Zrevidovaná směrnice 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. 

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 

01.13 I.Q.12 01.13 

                                                 
3 Jedná se o transpozici směrnice Omnibus I. Směrnice byla vydána v Úředním věstníku dne 15. prosince 2010. Lhůta pro transpozici směrnice je stanovena do 31. prosince 2011. 
3Usnesením vlády České republiky ze dne 28. července 2010 č. 550 byla schválena lhůta pro předložení transpozičního návrhu vládě do 31. března 2011. Vzhledem k transpoziční lhůtě se navrhuje 
prodloužit lhůtu pro předložení transpozičního návrhu vládě do 30. června 2011. Předložení návrhu v tomto termínu je nicméně spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností 
plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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MF 
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o 
společném systému daně z přidané hodnoty3) 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
4 

 I.Q 2013 01.14 

MF 
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o 
společném systému daně z přidané hodnoty3) 
 

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

 I.Q 2014 01.15 

MF 

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) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/ 1993 Sb., 
celní zákon, ve znění pozdějších předpisů  2012  

MF 

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 

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 

 20121)  

 

                                                 
4 V současné době lze uvést pouze odkaz na základní směrnici, část novely se bude týkat již platné směrnic (např. využití opatření, které 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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Před-
kla-

datel. 
Předpis EU Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MPO 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES 
ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek 
transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o 
zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

06.11 02.115 06.12 

MPO 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU 
ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a 
jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků 
spojených se spotřebou energie a v normalizovaných 
informacích o výrobku 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření s energií 06.11 02.116 06.11 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU 
ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření s energií 07.12 11.11 07.12 

MPO 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze 
dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES 
s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních 
služeb Společenství 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o 
poštovních službách a o změně některých zákonů 
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších 
předpisů 

12.12 06.11 09.12 

MPO 
SSHR 

Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, 
kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat 
minimální zásoby ropy nebo ropných produktů 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.189/1999 Sb., o 
nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
nouzových zásobách ropy) 

12.12 12.11 01.13 

                                                 
5 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
6 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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MPO 
ÚNMZ 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES 
ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 
2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci 
pesticidů 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na strojní zařízení 

06.11 04.11 12.11 



 8 

 

Před-
kla-

datel. 
Předpis EU Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MSP 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES 
ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace 
v občanských a obchodních věcech 

Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a o změně 
některých zákonů 05.11 03.117 05.11 

MSP 

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. 
listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného 
uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají 
trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením 
osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii 

Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci 
v trestních věcech 12.11 12.11 12.12 

MSP 

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. 
listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného 
uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem 
dohledu nad probačními opatřeními a alternativními 
tresty 

Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci 
v trestních věcech 12.11 12.11 12.12 

MSP Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 
2008 o Evropské soudní síti 

Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci 
v trestních věcech  12.11 12.12 

MSP 

Rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 
2008 o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 
2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní 
spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti 
závažné trestné činnosti 

Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci 
v trestních věcech 06.11 12.11 12.12 

MSP 

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/829/SVV ze dne 23. 
října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání na 
rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy 
zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie 

Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci 
v trestních věcech 

12.12 12.11 12.12 

                                                 
7 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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MSP 
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. 
listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při 
výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení 

Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci 
v trestních věcech 06.12 12.11 12.12 
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Před-
kla-

datel. 
Předpis EU Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MPSV 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES 
ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro 
sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích zemí 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 07.11 02.118 07.11 

 

                                                 
8 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Před-
kla-

datel. 
Předpis EU Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MD 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí 
společná pravidla týkající se závazných podmínek pro 
výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje 
směrnice Rady 96/26/ES 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 12.11 04.11 12.11 

MD 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných 
pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční 
nákladní dopravy 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 12.11 04.11 12.11 

MD 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných 
pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a 
autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 
561/2006 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 12.11 04.11 12.11 

MD 

Směrnice Komise 2010/68/EU ze dne 22. října 2010, 
kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním 
zařízení 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
266/2009 Sb. o technických požadavcích na námořní 
zařízení 
 

12.11 06.11 09.11 
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Před-
kla-

datel. 
Předpis EU Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MZE 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES 
ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů 

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

12.11 04.11 12.11 

MZe 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU 
ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro 
vědecké účely. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů 

01.13 10.11 01.13 

MZe 

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o 

ochraně zvířat při usmrcování.  

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů 

 10.11 01.13 

MZE 

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 

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  2012 4.Q 12.12 

MZE 

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 

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 

 2012 4.Q 12.12 

MZE 

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 

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 

 2012 4.Q 12.12 
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MZE 

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 

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 

 2012 4.Q 12.12 

MZE 

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 

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 

 2012 4.Q 12.12 

MZE 

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 

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 

 2012 4.Q 12.12 

MZE 

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 

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  2012 4.Q 12.12 

MZE 

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 

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 

 2012 4.Q 12.12 

MZE 

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, ve 
znění nařízení Rady (ES) 967/2008 ze dne 29. září 2008 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., 
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů 

 02.11 12.11 

MZE 

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, pokud jde o ekologickou 
produkci, označování a kontrolu, ve znění nařízení 
Komise (ES) č. 710/2009 ze dne 5. srpna 2009 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., 
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském a o změně některých souvisejících 

 02.11 12.11 
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zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů 

MZE 

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 
2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz 
ekologických produktů ze třetích zemí 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., 
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů 

 02.11 12.11 

MZE 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 
882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách 
za účelem ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a 
dobrých životních podmínkách zvířat 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., 
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů 

 02.11 12.11 

MZE 

Směrnice Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna 2010, 
kterou se stanovují některé odchylky pro uvádění směsí 
osiv pícnin určených k uchování přirozeného životního 
prostředí na trh 
 

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 
 

11.11 04.11 11.11 

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

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 

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

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 

MZE Návrh nařízení Rady EU, kterým se mění nařízení Rady 
(ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství 

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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Před-
kla-

datel. 
Předpis EU Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

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 a o změně 
některých souvisejících zákonů 
 

 03.11 01.12 

MZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES 
ze dne 5. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
31/2010 Sb. oborech specializačního vzdělávání a 
označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 
specializovanou způsobilostí 
 

 06.11 01.12 

MZ 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23//EU 
ze dne 31. března 2004 o stanovení standardů jakosti a 
bezpečnosti pro darování, obstarávání, odběr, zkoušení, 
zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských 
tkání a buněk. 9 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.296/2008 Sb., o 
zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk 
určených k použití u člověka a o změně souvisejících 
zákonů 

 03.11 01.12 

MZ 

Směrnice Komise 2009/150/ES ze dne 27. listopadu 
2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky 
flokumafenu do přílohy I uvedené směrnice 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

09.10 02.1110 9.11 

MZ 

Směrnice Komise 2009/151/ES ze dne 27. listopadu 
2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky 
tolylfluanidu do přílohy I uvedené směrnice 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

09.10 02.1111 9.11 

                                                 
9 Termíny pro implementaci dotčených předpisů EU byly splněny. Uvedené návrhy právních předpisů se dotknou ustanovení, kterými byly požadavky příslušného předpisu EU transponovány. 
10 Česká republika již čelí řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU 
11 Česká republika již čelí řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU 
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MZ 

Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 
2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních 
hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice 
Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 
2000/39/ES 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 

12.11 10.11 02.12 

MZ 

Směrnice Komise 2010/5/EU ze dne 8. února 2010, 
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky 
akrylaldehyd do přílohy I uvedené směrnice 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

08.10 02.1112 9.11 

MZ 

Směrnice Komise 2010/7/EU ze dne 9. února 2010, 
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfidu 
hořečnatého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené 
směrnice 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

01.11 02.1113 9.11 

MZ 

Směrnice Komise 2010/8/EU ze dne 9. února 2010, 
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin, 
sodná sůl, do přílohy I uvedené směrnice 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

01.11 02.1114 9.11 

MZ 

Směrnice Komise 2010/9/EU ze dne 9. února 2010, 
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES za účelem rozšíření zařazení účinné látky 
fosfidu hlinitého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené 
směrnice jako přípravek typu 18, jak je definován v 
příloze V uvedené směrnice 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

01.11 02.1115 9.11 

MZ 

Směrnice Komise 2010/10/EU ze dne 9. února 2010, 
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky 
brodifakum do přílohy I uvedené směrnice 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

01.11 02.1116 9.11 

                                                 
12 Česká republika již čelí řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU 
13 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU 
14 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU 
15 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU 
16 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU 
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MZ 

Směrnice Komise 2010/11/EU ze dne 9. února 2010, 
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin 
do přílohy I uvedené směrnice 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

01.11 02.1117 9.11 

MZ Směrnice Komise 2010/50/EU ze dne 10. srpna 2010, 
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dazomet 
do přílohy I uvedené směrnice (1) 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

07.11 02.1118 9.11 

MZ Směrnice Komise 2010/51/EU ze dne 11. srpna 2010, 
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky N,N-
diethyl-m-toluamid do přílohy I uvedené směrnice (1) 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

07.11 02.1119 9.11 

MZ 
Směrnice Komise 2010/71/EU ze dne 4. listopadu 2010, 
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES za ůčelem zařazení účinné látky 
metofluthrin do přílohy I uvedené směrnice 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 02.11 9.11 

MZ 
Směrnice Komise 2010/72/EU, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem 
zařazení účinné látky spinosad do přílohy uvedené 
směrnice 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů  02.11 9.11 

MZ 
Směrnice Komise 2010/74/EU ze dne 9. listopadu 2010, 
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady ES tak, aby se zařazení účinné látkyoxidu 
uhličitého do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ 
přípravku 18 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů  02.11 9.11 

MZ Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2010 o zřízení 
rejstříku pro biocidní přípravky (oznámeno pod číslem 
K(2010) 3180) (1) 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 02.11 9.11 

                                                 
17 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU 
18 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU 
19 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU  
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MZ 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/45/EU 
ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních 
normách pro lidské orgány určené k transplantaci 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o 
darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o 
změně některých zákonů (transplantační zákon),  ve 
znění pozdějších předpisů 

08.12 12.11 09.12 

MZ 

Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 
2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních 
hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice 
Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 
2000/39/ES 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci 12.11 10.11 02.12 

MZ 

Směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, 
kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění 
ostrými předměty v nemocnicích a ostatních 
zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a 
EPSU 

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 

05.13 06.11 01.12 

MZ 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických 
přípravcích (1) 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů  06.11 01.12 

MZ 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a 
předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení 
směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS  
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů  06.11 01.12 

MZ 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví 
obecné zásady a požadavky potravinového práva, 
zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 
stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin    
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů  06.11 01.12 

MZ 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení 
směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení 
(ES) č. 1907/2006 (1) 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 

 06.11 01.12 

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

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

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 
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Před-
kla-

datel. 
Předpis EU Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MŽP 
MPO 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES 
ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu 
uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, 
směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 
2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a 
nařízení (ES) č. 1013/2006 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti 
ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových 
struktur 

06.11 02.1120 06.11 

MŽP 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES 
ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství 

Návrh zákona o  podmínkách obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 12.12 12.11 12.12 

MŽP 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o 
průmyslových emisích (integrované prevenci a 
omezování znečištění) 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o 
integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění 
pozdějších předpisů a některé další zákony 

01.13 12.11 01.13 

MŽP 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování 
s produkty  z tuleňů 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o 
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin, regulování obchodu s nimi a dalších 
opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých 
zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve 
znění pozdějších předpisů 
 

08.10 01.11 05.11 

 

                                                 
20 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Před-
kla-

datel. 
Předpis EU Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MMR 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES 
ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při 
zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky 
a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o 
změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 08.11 02.1121 08.11 

 

                                                 
21 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle 
čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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