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Gestor Návrh předpisu EU  
(Číslo výchozího dokumentu Rady EU) 

Název legislativního úkolu 

Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady o poplatcích za ochranu letectví 
před protiprávními činy (9864/09) 

Novela zákona 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     

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010 o schvalování a dozoru nad 
trhem dvoukolových nebo t říkolových vozidel a čtyřkolek (14622/10) 

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
Novela zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník     

MD 
 

Návrh na řízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestuj ících v autobusové 
a autokarové doprav ě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány p říslušnými pro vymáhání dodržování zákon ů na ochranu 
zájmů spot řebitele (16933/08) 

Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se m ění sm ěrnice 97/9/ES 
Evropského parlamentu a Rady o systémech pro odškod nění investor ů (12346/10) 

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady…/…/EU o systémec h pojišt ění 
vklad ů (přepracované zn ění)  (12386/10) 

Novela zákona. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

Novela zákona č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, ve znění pozdějších 
předpisů 
Novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
Novela zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 
Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se m ění sm ěrnice 
98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o dopl ňkový dozor nad finan čními 
subjekty ve finan čním konglomerátu (12940/10) 

Novela zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů 

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Návrh sm ěrnice Rady, kterou se m ění sm ěrnice 2003/48/ES o zdan ění příjmů z 
úspor v podob ě úrokových plateb  (15733/08) Novela zákona č.  253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně 

zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh sm ěrnice Rady, kterou se m ění sm ěrnice 2006/112/ES o spole čném systému 
daně z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s pojiš ťovacími a finan čními 
službami  (16210/07) 

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

Návrh sm ěrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní  (60 35/09) Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní  
Návrh sm ěrnice Rady, kterou se m ění sm ěrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu 
zvláštního režimu zdan ění plynového oleje používaného jako pohonná hmota k  
obchodním ú čelům a o koordinaci zdan ění bezolovnatého benzínu a plynového 
oleje používaného jako pohonná hmota  (7512/07) 

Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních    

Novela zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 
Novela zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alte rnativních 
investi čních fond ů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/…/ES (9494/09) 

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 
Návrh na řízení Evropského parlamentu a Rady o krátkém prodej i a některých 
aspektech swap ů úvěrového selhání (13840/10) 

Novela zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a 
doplnění dalších zákonů 
Novela zákona č. 160/2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách 
Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

MF 
 

Návrh na řízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se m ění nařízení (ES) č. 
1060/2009 o ratingových agenturách  (10827/10) 

Novela zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a 
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doplnění dalších zákonů 
Novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Návrh na řízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stano ví výkonnostní 
emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámc i integrovaného p řístupu 
Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel  (15317/09) 

Novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
Novela zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon Návrh na řízení Rady o uvád ění země původu u n ěkterých výrobk ů dovážených ze 

třetích zemí (5091/06) Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

MPO 
 

Návrh na řízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textil ií a souvisejícím 
označování textilních výrobk ů etiketami (6095/09) 

Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů     

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů   MPSV Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se m ění sm ěrnice Rady 
92/85/EHS o zavádění opat ření pro zlepšení bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 
těhotných zam ěstnanky ň a zaměstnanky ň krátce po porodu nebo kojících 
zaměstnanky ň (13983/08) 

Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

Návrh rozhodnutí Rady, o uzav ření Úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k 
dětem a dalších druh ů vyživovacích povinností Evropským spole čenstvím 
(12265/09) 

Novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Návrh rozhodnutí Rady o uzav ření Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou 
republikou a Norským královstvím o postupu p ředávání mezi členskými státy 
Evropské unie a Islandem a Norskem (17706/09) 

Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních     

Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na infor mace v trestním 
řízení (12564/10) 

Novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)     

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o útocích proti 
informa čním systém ům a zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV 
(14436/10) 

Novela zákona  č. 40/2009 Sb., trestní zákoník      

Novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník     
Novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
Novela zákona č. 257/2000 Sb.,  o probační a mediační službě 
Novela zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 
Novela zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropském ochr anném 
příkazu  (17513/09) 

Novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
Novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník     Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti poh lavnímu zneužívání 

a pohlavnímu vyko řisťování d ětí a proti d ětské pornografii, kterou se zrušuje 
rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV (8155/10) 

Novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

Novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník   Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady o prevenci obcho dování s lidmi, 
boji proti n ěmu a o ochran ě obětí, kterou se zrušuje rámcové rozhodnutí 
2002/629/SVV (8157/10) 

Novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

Novela zákona č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se m ění sm ěrnice Rady 
68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky n ěkterých forem spole čností v 
oblasti zve řejňování a p řekladů (8647/08) 

Novela nařízení vlády č. 503/2000 Sb.,  o obchodním věstníku 

Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu proti opožd ěným 
platbám v obchodních transakcích (P řepracované zn ění) Provád ění „Small 
Business Act“ (8969/09) 

Novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Podnět ke sm ěrnici Evropského parlamentu a Rady o evropském vyše třovacím 
příkazu v trestních v ěcech (9145/10) 

Novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním  (trestní řád)     

Návrh na řízení Rady o statutu evropské soukromé spole čnosti (11252/08) Návrh zákona o evropské soukromé společnosti     

MSP 
 

Návrh na řízení Evropského parlamentu a Rady o p říslušnosti, rozhodném právu, Novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád     
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uznávání a výkonu rozhodnutí a ú ředních listin ve v ěcech d ědictví a vytvo ření 
evropského d ědického osv ědčení (14722/09) 
Návrh rozhodnutí Rady týkající se žádostí donucovac ích orgán ů členských stát ů a 
Europolu o porovnání údaj ů s údaji systému EURODAC pro ú čely vymáhání práva 
(13322/09) 

Novela zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky     

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů 

Návrh sm ěrnice Rady, kterým se rozši řuje oblast p ůsobnosti sm ěrnice 2003/109/ES 
na osoby požívající mezinárodní ochrany (10515/07) 

Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů, (zákon o azylu) 
Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky     
Novela  zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
Novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti 
Novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
Novela  zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vst upu a pobytu 
státních p říslušník ů třetích zemí za ú čelem sezónního zam ěstnání (12208/10) 

Novela  zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky    
Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
Novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti 
Novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vst upu a pobytu 
státních p říslušník ů třetích zemí na základ ě převedení v rámci spole čnosti 
(12211/10) 

Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky     
Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

Návrh sm ěrnice Rady o sjednoceném postupu vy řizování žádostí státních 
příslušník ů třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu prác e na území 
členského státu a o spole čném souboru práv pro pracovníky z t řetích zemí, kte ří 
oprávn ěně pobývají v členském stát ě (14491/07) 

Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních no rmách, které 
musí spl ňovat státní p říslušníci t řetích zemí nebo osoby bez státní p říslušnosti, 
aby mohli žádat o postavení osoby požívající meziná rodní ochrany, a o obsahu 
poskytované ochrany (14863/09) 

Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů, (zákon o azylu) 

Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních no rmách pro řízení 
v členských státech o p řiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (p řepracování)  
(14959/09) 

Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů, (zákon o azylu)     

Novela  zákona č. 325/1999 Sb., o azylu Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stano ví minimální 
normy pro p řijímání žadatel ů o azyl (16913/08) Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

MV 
 

Návrh sm ěrnice Rady, kterou se m ění sm ěrnice 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, 
pokud jde o n ěkterá pravidla pro výkon práva volit a být volen ve  volbách do 
Evropského parlamentu ob čanů Unie, kte ří mají bydlišt ě v některém členském 
státě a nejsou jeho státními p říslušníky (5204/07) 

Novela zákona  č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů    

Novela  zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění   
Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 
Novela zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 
Novela zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech 
Novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče 

MZ 
 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uplat ňování práv 
pacient ů v přeshrani ční zdravotní pé či (11307/08) 

Novela zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 
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a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 
farmaceuta 
Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů 
Novela zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se m ění sm ěrnice 
2001/83/ES o kodexu Spole čenství týkajícím se humánních lé čivých p řípravk ů, 
pokud jde o poskytování informací široké ve řejnosti o lé čivých p řípravcích 
podléhajících omezení výdeje na léka řský p ředpis  (17499/08) 

Novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se m ění sm ěrnice 
2001/83/ES, pokud jde o zabrán ění vstupu lé čivých p řípravk ů, které jsou pad ělané, 
pokud jde o identifika ční údaje a údaje o jejich historii či původu, do legálního 
dodavatelského řetězce (17504/08) 

Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvád ění biocidních 
přípravk ů na trh a jejich používání (11063/09) 

Novela zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a látek na 
trh a o změně některých souvisejících zákonů 
Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech     
Novela zákona č. 40/1995 Sb.,  o regulaci reklamy 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se m ění nařízení 
(ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Spole čenství pro registraci humánních 
a veterinárních lé čivých p řípravk ů a dozor nad nimi a kterým se z řizuje Evropská 
agentura pro lé čivé p řípravky, pokud jde o poskytování informací široké v eřejnosti 
o humánních lé čivých p řípravcích podléhajících omezení výdeje na léka řský 
předpis (17498/08) 

Novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se m ění, pokud 
jde o farmakovigilanci humánních lé čivých p řípravk ů, nařízení (ES) č. 726/2004, 
kterým se stanoví postupy Spole čenství pro registraci humánních a veterinárních 
léčivých p řípravk ů a dozor nad nimi a kterým se z řizuje Evropská agentura pro 
léčivé p řípravky (17501/08) 

Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. 

Novela zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu dobrovolné dohody o  partnerství mezi 
Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazová ní práva v oblasti lesnictví, 
správ ě a obchodu s d řevařskými výrobky s Evropskou unií (FLEGT) (12793/10) 

Novela zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky 

Novela zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzav ření dobrovolné dohody o partnerství mezi 
Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazová ní práva v oblasti lesnictví, 
správ ě a obchodu s d řevařskými výrobky s Evropskou unií (FLEGT) (12794/10) 

Novela zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochran ě zvířat 
používaných pro v ědecké ú čely (15564/08) 

Novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů 

MZe 
 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o poskytování in formací 
o potravinách spot řebitel ům (6172/08) 

Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. …/…, kterým se 
mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosfore čnanů a jiných 
slou čenin fosforu v domácích pracích prost ředcích (16036/10) 

Novela zákona 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých zákonů     MŽP 

Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elek trických 
a elektronických za řízeních (OEEZ) (P řepracování)  (17367/08) 

Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

NBÚ Návrh dohody mezi zástupci vlád členských stát ů Evropské unie zasedajícími 
v Radě o ochran ě utajovaných informací vym ěňovaných v zájmu Evropské unie 
(14597/08) 

Novela zákona č. 412/2005 Sb.,  o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti     

ÚPV Návrh sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se m ění sm ěrnice 98/71/ES 
o právní ochran ě (průmyslových) vzor ů (12555/04) 

Novela zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 
527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů   
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