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1

Stanovený
termín
předložení
vládě

Cíl návrhu právního předpisu

PV

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších
předpisů

05.20

Zapracovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne
11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž
v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla,
a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu, do českého právního řádu.
Účelem úpravy na evropské úrovni je sjednocení zajištění účinnějšího
prosazování pravidel ochrany hospodářské soutěže a zlepšení fungování
vnitřního trhu EU.
Odstranit nedostatky aktuální právní úpravy na národní úrovni.

PV

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací), ve znění pozdějších předpisů

06.20

Změnit právní úpravu v oblasti podpory, financování a správy výzkumu,
vývoje a inovací.

PV

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní
informační službě, ve znění pozdějších předpisů

06.20

Zpřesnit vyjádření působnosti Bezpečnostní informační služby.
Definovat sledování jako jeden ze specifických prostředků získávání
informací.
Umožnit Bezpečnostní informační službě žádat soud o dodatečný souhlas
s povolením zpravodajské techniky.
Uzákonit povinnost poskytovatelů služeb elektronických komunikací
poskytnout součinnost při získávání údajů o vysílání rádiových signálů
prostředky elektronické komunikace a osob provádějících přepravu
zásilky poskytnout Bezpečnostní informační službě součinnost
při realizaci oprávnění podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o Bezpečnostní
informační službě.

PV

Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní
sportovní agenturou a o změně nařízení vlády č. 313/2010
Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů

06.20

Svěřit předsedovi Národní sportovní agentury kompetenci pro oceňování
sportovců, kterou doposud vykonává ministr školství, mládeže
a tělovýchovy.

09.20

Provést adaptaci právního řádu České republiky na nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře
ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“),
o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních
technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013(„akt o kybernetické
bezpečnosti“).
Stanovit vnitrostátní orgán certifikace a sankce za porušení nařízení.

Poř.č. Předkladatel

1.

2.

3.

4.

5.

PV

Název legislativního úkolu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších
předpisů

2

Poř.č. Předkladatel

6.

PV

Název legislativního úkolu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných
informací, ve znění pozdějších předpisů

Stanovený
termín
předložení
vládě

10.20

Cíl návrhu právního předpisu

Upravit znění nařízení vlády v souladu s novou koncepcí (katalog oblastí
utajovaných informací), kterou přináší novela zákona o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a to včetně názvu
samotného nařízení vlády.
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Poř.č. Předkladatel

1.

MV

Název legislativního úkolu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

Stanovený
termín
předložení
vládě

03.20

Cíl návrhu právního předpisu

Zvýšení vymahatelnosti práva, zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Systematicky upravit uspořádání jednotlivých částí a konkrétních
ustanovení zákona za účelem transpozice nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení
zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu
vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří
vykonávají své právo volného pobytu.
Transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024
ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití
informací veřejného sektoru.
Zvýšit rozsah dat, která budou veřejným sektorem (státem,
samosprávami apod.) zpřístupňována k dalšímu zpracovávání a
využívání.

2.

MV

Návrh zákona o občanských průkazech

04.20

3.

MV

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony

09.20

4.

MV

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako
otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.

10.20

Rozšířit přílohu předmětného nařízení vlády, stanovující informace
zveřejňovaná jako otevřená data, o další informace (datové sady).

5.

MV

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních
tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

11.20

Upravit výši tarifů příslušníků bezpečnostních sborů podle rozhodnutí
vlády.

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

11.20

Zabezpečit aplikaci legislativní úpravy náhrady za ztrátu na služebním
příjmu do podmínek bezpečnostních sborů České republiky.

6.
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Poř.č. Předkladatel

Název legislativního úkolu

Stanovený
termín
předložení
vládě

1.

MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb.,
o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.

01.20

2.

MF

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

03.20

3.

MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

03.20

4.

MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony

03.20

Cíl návrhu právního předpisu

Upravit zákon o platebním styku za účelem odstranění nedostatků
vyplývajících z aplikační praxe. Jde především o tyto nedostatky:
- nedostatečná transparentnost při poskytování služby Dynamic
Currency Conversion,
- problém s přístupem k platebním účtům vedeným úvěrovými
institucemi tzv. nebankovním poskytovatelům platebních služeb,
- zdlouhavý průběh licenčního řízení.
Postupně navýšit sazby spotřební daně z tabákových výrobků a zvýšit
inkaso spotřební daně u této komodity při nezvyšování cenové
dostupnosti tabákových výrobků pro spotřebitele. V dlouhodobém
horizontu snížit náklady na likvidaci škod působených kouřením v oblasti
zdravotní.
Transponovat pravidla zavedená směrnicí Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice
2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních
podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice
98/26/ES, do právního řádu České republiky.
Implementovat směrnici CRD V do právního řádu České republiky
za účelem zejména:
- úpravy podmínek pro uvalení dodatečných kapitálových požadavků
podle Pilíře 2 a zavedení pokynů k držení dodatečného kapitálu (tzv.
capital guidance),
- zpřesnění dosavadních pravidel pro příslušné orgány dohledu
ohledně požadavku na dodatečné nebo častější předkládání informací
institucemi,
- doplnění dílčích úprav v povinném přezkumu a vyhodnocování
institucí, prováděném příslušným orgánem dohledu, tzv. SREP
(Supervisory review and evaluation proces),
- doplnění povinnosti orgánu dohledu informovat orgán pro řešení krize
o dodatečných kapitálových požadavcích nebo pokynech k držení
dodatečného kapitálu,
- úpravy pravidel pro uplatňování požadavků na kontrolní a řídicí
systém na konsolidovaném základě,
- stanovení maximální částky k rozdělení v případě, že instituce neplní
kombinovanou kapitálovou rezervu,
- úpravy požadavků na systém řízení úrokového rizika investičního
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Poř.č. Předkladatel

Název legislativního úkolu

Stanovený
termín
předložení
vládě

Cíl návrhu právního předpisu

portfolia,
povinného získání povolení vybranými finančními holdingovými
osobami a smíšenými finančními holdingovými osobami,
zjednodušení dohledu na území EU v případě skupin ze třetích zemí, a to
určením zprostředkujícího subjektu.

4.

MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony

5.

MF

Věcný záměr zákona o účetnictví

06.20

Vytvoření nové moderní právní úpravy v oblasti účetnictví, která nahradí
dosavadní, v mnoha ohledech překonanou právní úpravu této oblasti.

6.

MF

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

08.20

Upravit státní rozpočet na rok 2021.

-

7.

MF

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací předpisů Evropské unie týkajících se Unie
kapitálových trhů

09.20

8.

MF

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se
zavedením panevropského osobního penzijního produktu

10.20

Implementovat evropské předpisy do právního řádu České republiky
za účelem zejména:
- úpravy přeshraničního nabízení fondů kolektivního investování,
- úpravy podmínek vydávání krytých dluhopisů,
- úpravy právní regulace obezřetnostních požadavků na obchodníky
s cennými papíry,
- úpravy právní regulace udržitelného financování,
- úpravy právní regulace trhu pro růst malých a středních podniků.
Adaptovat právní řád České republiky na evropské nařízení
o panevropském osobním penzijním produktu, včetně úpravy případných
diskrecí.
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Poř.č. Předkladatel

1.

MPO

2.

MPO

3.

MPO

4.

MPO

5.

MPO

Název legislativního úkolu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), ve znění pozdějších předpisů
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních,
ve znění pozdějších předpisů
Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých
zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění pozdějších předpisů

Stanovený
termín
předložení
vládě

01.20

01.20

02.20

Cíl návrhu právního předpisu

Transponovat revize směrnic o energetické účinnosti a energetické
náročnosti budov, resp. transponovat směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice
2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU
o energetické účinnosti a směrnici 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018,
kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.
Adaptovat právní řád České republiky na nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře
spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online
zprostředkovatelských služeb.
Cílem delegovaných aktů Evropské komise je zavedení výjimek
pro používání olova a Bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v konkrétně
definovaných aplikacích v elektrických a elektronických zařízeních,
a to na přesně stanovenou dobu.

03.20

S ohledem na změny v právu Evropské unie zrušit stávající zákon
č. 259/2014 Sb. a nahradit jej novým zákonem.

03.20

Horizontálně přepracovat čtyři stávající směrnice současného regulačního
rámce (rámcová směrnice, autorizační směrnice, přístupová směrnice
a směrnice o univerzální službě), které jsou sloučeny do jediné směrnice.
Každá z uvedených směrnic obsahuje ustanovení použitelná
na provozovatele sítí elektronických komunikací a poskytovatele služeb
elektronických komunikací. Kodex se dotýká zejména následujících
oblastí: konzistentní přístup k politice a správě rádiového spektra
založený na jednotném trhu, zajištění podmínek pro skutečně jednotný trh
tím, že se odstraní roztříštěnost předpisů, provozovatelům sítí
a poskytovatelům služeb se tak umožní úspory z rozsahu a spotřebitelům
zajistí efektivní ochrana, zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu,
posílení ochrany spotřebitele a jednotné uplatňování pravidel, stimulaci
investic do vysokorychlostních širokopásmových sítí a účinnější
předpisový institucionální rámec.
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Poř.č. Předkladatel

Název legislativního úkolu

Stanovený
termín
předložení
vládě

6.

MPO

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb.,
o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů

7.

MPO

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů

06.20

8.

MPO

Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu
podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie
pro rok 2021

08.20

9.

MPO

Návrh právní úpravy implementující a adaptující právní řád
České republiky na energetický legislativní balíček EU – Čistá
energie pro všechny Evropany

09.20

MPO

Návrh zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů
do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání
radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení
provozování úložiště radioaktivních odpadů

09.20

10.

06.20

Cíl návrhu právního předpisu

Uvést národní úpravu do souladu s Ženevským aktem Lisabonské
dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) o opatřeních Unie po jejím
přistoupení k Ženevskému aktu, jakož i s přímo použitelnými předpisy
Evropské unie, týkajícími se zápisu označení původu a zeměpisných
označení ve vztahu k některým výrobkům.
Přizpůsobit činnost Státní báňské správy České republiky rozpočtovým
možnostem rozpočtové kapitoly 348, a to stručnou změnou uspořádání
orgánů státní báňské správy. Dále je nutné do zákona promítnout
poznatky z praxe, zejména z výkonu kontrolní činnosti, včetně výkonu
vrchního dozoru nad nakládáním s výbušninami a upravit některé otázky,
které vyplynuly z požadavků praxe.
Stanovit prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na podporu
elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla na provozní podporu tepla pro rok
2021. Zajistit financování provozní podpory pro uvedené podporované
zdroje energie.
Transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001
ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných
zdrojů.
Adaptovat právní řád České republiky na nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu
s elektřinou a transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh
s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU.
Upravit postavení obcí v procesu umístění hlubinného úložiště
radioaktivního odpadu. Jako cílový stav lze popsat situaci, kdy bude
legislativně naplněno ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona, tedy
bude dostatečně legislativně upraveno respektování zájmů obcí, kterým
náleží příspěvek z jaderného účtu podle § 117 odst. 1, a jejich občanů
v následujících postupech:
- postup při stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního
odpadu v podzemních prostorech,
- postup při stanovení chráněného území pro ukládání radioaktivního
odpadu v podzemních prostorech,
- postup při povolování provozování úložiště radioaktivního odpadu.
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Poř.č. Předkladatel

11.

MPO

Název legislativního úkolu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb.,
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů

Stanovený
termín
předložení
vládě

09.20

Cíl návrhu právního předpisu

Transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001
ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných
zdrojů.
Dosáhnout úplné aplikovatelnosti nařízení (EU) 2019/1020 EU ze dne 20.
června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně
směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011
na národní úrovni, posílit dozor nad trhem s nepotravinářskými výrobky
a zajistit plnění povinností směrem k Evropské komisi.
Nahradit platný energetický zákon, který je účinný od roku 2001. Od té
doby bylo přijato velké množství novel zákona a je rovněž třeba reagovat
na požadavky na úpravu zákona z praxe. Do právního řádu České
republiky je nutno implementovat předpisy EU, přijaté v roce 2019 (tzv.
zimní balíček EU).
Novelizovat zákony upravující zahraniční obchod s citlivým materiálem
v gesci Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu (zákon
č. 38/1994 Sb., v platném znění, zákon č. 594/2004 Sb., v platném znění,
zákon č. 288/2005 Sb., v platném znění a zákon č. 38/2008 Sb.,
v platném znění), zejména v souvislosti s digitalizací státní správy v rámci
koncepce „Digitální Česko“.

12.

MPO

Návrh zákona, kterým se implementuje nařízení (EU)
2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy

10.20

13.

MPO

Věcný záměr energetického zákona

10.20

14.

MPO

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti
kontroly zahraničního obchodu s citlivým materiálem
v souvislosti s digitalizací veřejné správy

11.20

15.

MPO

Návrh zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní
a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

12.20

Odstranit legislativně-technické nepřesnosti a zjednodušit postup
pro podnikatele.

MPO

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb.,
o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 241/2000 Sb.,
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

12.20

Upřesnit vymezení pohotovostních zásob a zásob pro humanitární
pomoc.
Upravit zpracování Seznamu položek hmotných rezerv, jejich minimálních
limitů a orientačního cílového stavu.
Upřesnit výkony kontrolní činnosti Správy státních hmotných rezerv.
Upravit oblast přestupků.

16.
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Poř.č. Předkladatel

Název legislativního úkolu

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

2.

MD

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb.,
o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Stanovený
termín
předložení
vládě

06.20

09.20

Cíl návrhu právního předpisu

Přizpůsobit zákon požadavkům, vyplývajícím z nařízení, přijatých
v poslední době na úrovni Evropské unie. Zejména půjde o určení
subjektů, které budou mít pravomoc vykonávat úkoly vyplývající
z nařízení, o stanovení nové skutkové podstaty přestupků za jejich
porušení a sankce a také o úpravu některých institutů, které v současné
době zákon obsahuje, a jejich přizpůsobení novým právním předpisům
Evropské unie. Cílem je rovněž provést dílčí změny v části osmé
upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy.
Zlepšit ochranu moří před znečišťováním a za tím účelem zavést
požadavek na odevzdávání odpadů z plavidel v přístavech, který se bude
vztahovat na veškerá plavidla na mořích. Současně zapracovat nové
požadavky na výcvik a uznávání průkazů způsobilosti námořních
posádek.
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Název legislativního úkolu

Stanovený
termín
předložení
vládě

MK

Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek
a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů,
a některých dalších zákonů

01.20

Harmonizovat tuzemskou právní úpravu se závaznými ustanoveními
stanovenými směrnicí (Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808),
který reaguje na proměny trhu v audiovizuálním sektoru.

MK

Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků
na celní území Evropské unie

03.20

Stanovit sankce a možná nápravná opatření v případech, kdy dojde
ke vstupu některých kulturních statků na celní území Evropské unie
v rozporu s právními předpisy státu, ve kterém byly vytvořeny nebo
objeveny.

09.20

Harmonizovat tuzemskou právní úpravu s ustanoveními závazně
stanovenými směrnicemi (Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790
a 2019/789) a optimalizovat legislativní řešení ostatních ustanovení podle
výsledků RIA k naplnění Programového prohlášení vlády.

09.20

U již prohlášených národních kulturních památek odstranit věcné i
formální chyby.

12.20

Značně liberalizovat trh s předměty kulturní hodnoty při zachování
maximální péče o movité národní kulturní dědictví.
Zavést nová pravidla pro přeshraniční mobilitu předmětů kulturní hodnoty
reflektujících postavení České republiky v rámci mezinárodního
společenství, tedy takových pravidel, která umožní zvýšení právní jistoty
účastníků trhu s předměty kulturní hodnoty.
Zrušit poplatky za vydávání osvědčení k trvalému vývozu.
Zavést elektronickou databázi obsahující přehled o mobilitě movitého
kulturního dědictví.

Poř.č. Předkladatel

1.

2.

3.

MK

4.

MK

5.

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, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní
památky

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů

Cíl návrhu právního předpisu
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Poř.č. Předkladatel

1.

MO

2.

MO

3.

MO

4.

MO

Název legislativního úkolu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé
vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku
po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu
vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských
cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení
neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení
o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů

Stanovený
termín
předložení
vládě

Cíl návrhu právního předpisu

03.20

Zohlednit změny v úkolech ozbrojených sil na konkrétních služebních
místech a zlepšit tak stav řízení kariéry vojáky z povolání nebo vojáka
v aktivní záloze.

11.20

Zvýšit průměrné výdělky poškozených a pozůstalých, které jsou rozhodné
pro výpočet náhrady za ztrátu na platu (valorizace).

12.20

Optimalizovat právní úpravu za účelem doplňování ozbrojených sil České
republiky vojáky v záloze včetně úpravy kompetencí vojenských
správních úřadů.

12.20

Optimalizovat právní úpravu zákona o ozbrojených silách v souladu
s jejich potřebami při plnění úkolů zajišťování obrany České republiky.
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Poř.č. Předkladatel

1.

MPSV

2.

MPSV

3.

MPSV

4.

MPSV

5.

MPSV

6.

MPSV

7.

8.

Název legislativního úkolu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb.,
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů
Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího
základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních
hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021,
základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení
důchodů v roce 2021

Stanovený
termín
předložení
vládě

04.20

06.20

06.20

Cíl návrhu právního předpisu

Splnit úkol plynoucí z usnesení vlády ze dne 8. února 2019 č. 111
a zpřesnit okruh osob s poruchou autistického spektra, které budou mít
nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla.
Provést terminologickou úpravu a navázat ji na současné národní i unijní
instituty insolvenčního práva.
Zamezit v maximální míře zneužívání ochrany zaměstnanců u subjektů,
na které byl insolvenční návrh podán zjevně bezdůvodně.
Umožnit odchod z trhu práce pracovníkům, u nichž je zvýšená
pravděpodobnost opotřebení a přitom omezené možnosti rekvalifikace
před dosažením důchodového věku bez trvalého krácení starobního
důchodu – cílí se na fyzicky náročné profese.

06.20

Splnit úkol plynoucí z Programového prohlášení vlády „Provést úpravu
legislativního rámce nastavení transparentních pravidel pro posuzování“.

09.20

Stanovit jednak prvky konstrukce důchodu v závislosti na mzdovém
vývoji, aby nedošlo ke snížení reálné výše nově přiznávaných důchodů,
jednak odpovídající zvýšení důchodů.

Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce
2021

09.20

Dosažení souladu mezi zvyšováním výše příplatku a zvyšováním
vyplácených důchodů podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

MPSV

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví
výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se
započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů
na bydlení

10.20

Stanovit pro rok 2021 částky nezbytné pro poskytování příspěvku
na bydlení.

MPSV

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů

10.20

Provést změny návrhu nařízení vlády tak, aby pracovní příjem
zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou dosahoval takové úrovně,
aby byl dostatečně motivační a zajistil alespoň základní životní potřeby
bez závislosti na sociálních příjmech (zejména v podobě dodatečných
sociálních dávek chránících před hmotnou nouzí).
Zvýšením minimální mzdy posílit jejich základní funkce a kupní sílu
zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou.
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Poř.č. Předkladatel

Název legislativního úkolu

9.

MPSV

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku
po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu
pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení
o úpravě náhrady)

10.

MPSV

Věcný záměr zákona o sociální práci

Stanovený
termín
předložení
vládě

11.20

12.20

Cíl návrhu právního předpisu

Zvýšit průměrný výdělek před vznikem škody rozhodný pro výpočet
náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(zvýšený podle předchozích právních předpisů), do kterého je
poskytována předmětná náhrada podle zákoníku práce tak, aby se
zvýšení projevilo ve fakticky poskytované částce, jako tomu bude
u důchodů při jejich zvýšení podle právního předpisu o důchodovém
pojištění. Zvýšení uvedeného průměrného výdělku zohlední i změny,
které nastanou ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů tak,
že i u zaměstnanců, kteří z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání pobírají náhradu za ztrátu na výdělku, nebo pozůstalých, kteří
pobírají náhradu nákladů na výživu pozůstalých, dojde ke zvýšení fakticky
pobírané částky.
Zvýšit efektivitu a kvalitu výkonu činnosti sociální práce, a to ve všech
veřejnoprávních i soukromých oblastech působení sociálních pracovníků
tím, že bude sloučena dosavadní nesourodá právní úprava, která
redukuje a mnohdy ztotožňuje výkon činnosti sociální práce
na poskytování sociálních služeb a sociálních dávek a opomíjí její
preventivní principy.
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Poř.č. Předkladatel

Název legislativního úkolu

Stanovený
termín
předložení
vládě

1.

MMR

Návrh stavebního zákona

01.20

2.

MMR

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím stavebního zákona

01.20

3.

MMR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

06.20

4.

MMR

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních a bezemisních
silničních vozidel

06.20

MMR

Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních
prostředků Státního fondu rozvoje investic formou úvěru
poskytovaného na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské
využití

09.20

5.

Cíl návrhu právního předpisu

Podstatně zrychlit, zefektivnit a zjednodušit přípravu staveb
při současném zohlednění ochrany veřejných zájmů, přehodnotit míru
stávající regulace a provést revizi celého souboru souvisejících předpisů
ovlivňujících výstavbu na území České republiky.
Sjednotit obecné požadavky na výstavbu do jednoho právního předpisu.
Stanovit novou strukturu stavebních úřadů včetně věcné a místní
příslušnosti, oddělit státní správu od samosprávy na úseku územního
rozhodování a povolování staveb.
Zavést nové technologie – elektronizace a digitalizace stavební agendy.
Posílit důraz na ekonomický rozměr umísťování a povolování stavebních
záměrů.
Zvýšit kvalitu rozhodování, nezávislost, odborné kapacity a metodické
řízení stavebních úřadů.
Eliminovat problém systémové podjatosti se současným zachováním
adekvátní možnosti prosadit své zájmy všem dotčeným subjektům.
Zapracovat požadavky schválené stálým vládním výborem pro výstavbu
jaderných elektráren.
V návaznosti na nový stavební zákon umožnit podstatně zrychlit,
zefektivnit a zjednodušit přípravu staveb při současném zohlednění
ochrany veřejných zájmů.
Vypustit ze zvláštních zákonů obecné požadavky na výstavbu za účelem
jejich úpravy v jednom právním předpisu.
Pomoci odstranit některé výkladové a aplikační problémy, které se
od doby nabytí účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek vyskytly.
Provést řádně a včas transpozici směrnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice
2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.
Finančně napomoci regenerovat území, na němž se nachází brownfield
tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce,
zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky
pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce.
Nařízení vlády bude zacíleno na objekty typu brownfieldů, jejichž
následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou
sloužit široké veřejnosti.
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Poř.č. Předkladatel

Název legislativního úkolu

Stanovený
termín
předložení
vládě

MMR

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru
na podporu výstavby nájemních bytů na území České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného
na modernizaci nebo pořízení obydlí

09.20

7.

MMR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších
předpisů

11.20

8.

MMR

Věcný záměr zákona o vyvlastnění

12.20

9.

MMR

Návrh zákona o dostupnosti bydlení

12.20

6.

Cíl návrhu právního předpisu

Cílem novely nařízení vlády č. 284/2011 Sb. je změnit podmínky
poskytování podpory na výstavbu nájemních bytů tak, aby tyto podmínky
dodržovaly zásadu rovnosti dotčených subjektů, nebyly nepřiměřené
pro zhotovitele stavby nebo pro příjemce úvěru a zároveň odpovídaly
současné situaci v oblasti bydlení v České republice. Dalším cílem je
stanovit podmínky pro investory při získání finanční podpory na výstavbu
nájemních bytů takovým způsobem, aby tyto podmínky vedly
k rychlejšímu nastartování výstavby nájemních bytů pro vymezenou
skupinu osob soukromými investory. Dále je nutno upřesnit ustanovení
o podmínce přepočtu úrokové sazby po ukončení fixace podle § 7 odst. 2
poslední věta nařízení vlády takovým způsobem, aby byl výklad tohoto
ustanovení jednoznačný.
Cílem novely nařízení vlády č. 136/2018 Sb. je umožnit v rámci tohoto
nařízení vlády i nákup družstevního podílu a vytvořit tak komplexní
a efektivní program státní podpory bydlení mladých osob, jakož i zvýšit
dostupnost finančních prostředků pořízení vlastního bydlení pro mladé
osoby. Dalším cílem je změna podmínek poskytování návratné podpory
tak, aby tyto podmínky odpovídaly současné situaci v oblasti bydlení
v České republice.
Bezpečný pohyb a pobyt návštěvníků na horách v letním i zimním období,
úprava postavení osoby vykonávající základní činnost horské služby
(možnost ztotožnit dotčené osoby, umožnit záchranářům vstup na cizí
pozemky a do cizích objektů při záchranné akci, stanovit právní povinnost
fyzických a právnických osob být nápomocen záchranářům při akci
apod.).
Nová právní úprava vyvlastnění umožňující efektivnější a časově méně
náročné řešení majetkoprávních vztahů v rámci příprav významných
staveb.
Cílem návrhu zákona je vytvořit právní rámec pro zajištění bydlení
středně příjmových domácností, zjednodušení a finanční zpřístupnění
bytové výstavby, posílení alternativních forem bydlení a posílení
vymahatelnosti práv a povinností v oblasti nájemního bydlení.
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Poř.č. Předkladatel

1.

MSP

Název legislativního úkolu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2013
Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
(zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších
předpisů

Stanovený
termín
předložení
vládě

05.20

Cíl návrhu právního předpisu

Implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713
ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních
platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového
rozhodnutí Rady 2001/413/SVV.
Transponovat relevantní ustanovení směrnice o restrukturalizaci
a insolvenci do právního řádu České republiky. Jde zejména o přijetí
úpravy specifických podmínek pro oddlužení podnikajících fyzických
osob, rámců pro preventivní restrukturalizaci, nástrojů včasného varování,
opatření ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace a insolvence
a elektronického monitorování postupů restrukturalizace a insolvence.
Transponovat ustanovení směrnice o ochraně osob, které oznamují
porušení práva Unie, do právního řádu České republiky a zavést efektivní
řešení ochrany oznamovatelů.

2.

MSP

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

07.20

3.

MSP

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů

09.20

4.

MSP

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

09.20

Transponovat ustanovení směrnice o ochraně osob, které oznamují
porušení práva Unie, do právního řádu České republiky a zavést efektivní
řešení ochrany oznamovatelů.

MSP

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

11.20

Transponovat relevantní ustanovení směrnice o digitalizaci do právního
řádu České republiky.

5.
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Poř.č. Předkladatel

1.

MŠMT

Název legislativního úkolu

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

Stanovený
termín
předložení
vládě

Cíl návrhu právního předpisu

03.20

Zavést resortní informační systém jakožto nástroj pro zlepšení
a zefektivnění fungování úřadu včetně snížení administrativy v rámci
resortu jako celku a zamezit tak duplicitám při vykazování údajů.
Nastavit komplementární model řízení školských poradenských zařízení,
redukovat nejednotnost a krajové rozdíly, upravit kontrolu a řízení
přidělování finančních prostředků státního rozpočtu ze strany ministerstva
na základě průběžného kontinuálního vyhodnocování doporučování
podpůrných opatření s normovanou finanční náročností.
V rámci systému přijímacího řízení stanovit povinnost přenosu výsledků
jednotné zkoušky do dalších kol přijímacího řízení a dále pak upravit
podmínky přijímacího řízení v oboru vzdělávání se sportovní přípravou.
Zajistit nárok na bezplatnou jazykovou přípravu (v českém jazyce)
pro všechny žáky, kteří ji skutečně potřebují k tomu, aby se plně
integrovali do českého vzdělávacího systému.
Upravit financování rozvojovými programy a tím dosáhnout
administrativního zjednodušení při financování regionálního školství.
Rozšířit ostatní neinvestiční výdaje poskytované státem tak, aby doprava
na akce v rámci vzdělávání, poskytovaného podle školského zákona, byla
také hrazena státem a snížilo se tak riziko neúčasti žáků ze sociálně
nepodnětného prostředí, kteří se z finančních důvodů nemohou těchto
akcí účastnit.
Zrušením udělování schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
explicitně stanovit, že je výsostnou volbou školy, jaké učebnice (a zda
vůbec) budou používány při vzdělávání, a dále stanovit, že je možné
financovat jejich nákup z normativně přidělovaných prostředků na ostatní
neinvestiční výdaje.
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Poř.č. Předkladatel

2.

MŠMT

Název legislativního úkolu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Stanovený
termín
předložení
vládě

03.20

Cíl návrhu právního předpisu

Upravit otázky týkající se vysokých škol a jejich působení a upravit
působnost ministerstva ve vztahu k vysokým školám.
Zjednodušit právní úpravu tak, aby nedocházelo k interpretačním
i aplikačním obtížím. Navrhované změny budou zaměřeny zejména
na úpravu podmínek studia, podporu internacionalizace a snížení
byrokratické zátěže.
Upravit poskytování služeb ze strany vysokých škol vyrovnávajících
příležitosti pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami
(zejména se zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením,
se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra
nebo s jinými obtížemi danými zdravotním postižením nebo zdravotním
stavem).
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Poř.č. Předkladatel

Název legislativního úkolu

1.

MZD

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

2.

MZD

Věcný záměr zákona o provádění veřejného zdravotního
pojištění

Stanovený
termín
předložení
vládě

09.20

12.20

Cíl návrhu právního předpisu

Narovnat expoziční limity pro pracovní prostředí stanovené v České
republice s jednotlivými členskými státy Evropské unie, resp.
s přípustnými expozičními limity domluvenými jednotlivými členskými
státy Evropské unie a orgány Evropské unie.
Koncepčně řešit problematiku fungování zaměstnaneckých zdravotních
pojišťoven a Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a zároveň
zvýšit efektivitu systému veřejného zdravotního pojištění.
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Poř.č. Předkladatel

1.

2.

MZE

MZE

Název legislativního úkolu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci
opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby
a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení
vlády, ve znění pozdějších předpisů, a některá související
nařízení vlády
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro
poskytování některých zemědělských podpor, ve znění
pozdějších předpisů
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,
ve znění pozdějších předpisů

Stanovený
termín
předložení
vládě

Cíl návrhu právního předpisu

01.20

Reagovat především na vyhodnocení příjmu žádostí v letech 2016 až
2019 a upravit podmínky umožňující poskytování dotací v rámci opatření
zaměřeného na udržitelné využívání lesní půdy tak, aby Česká republika
splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými
předpisy Evropské unie.
Zastavit příjem žádostí o zařazení v souvislosti s ukončováním
programového období PRV pro roky 2014-2020.

01.20

Zohlednit nálezy a zkušenosti z příjmu žádostí a kontrol, z případných
nálezů auditních orgánů Evropské komise a Evropského účetního dvora
za rok 2019 a reflektovat naplňování strategických cílů Ministerstva
zemědělství.

03.20

Adaptovat právní řád České republiky na nové nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické
produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 834/2007.
Provést revizi vymezení oblastí zranitelných dusičnany a revidovat akční
plán hospodaření v těchto oblastech tak, aby Česká republika splnila
podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy
Evropské unie ve vazbě na požadavky obsažené ve směrnici Rady
91/676/EHS.
Upravit pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti v reakci na změny právních
předpisů v oblasti lesního hospodářství a myslivosti, na ekonomickou
situaci v lesním hospodářství při odstraňování následků kůrovcové
kalamity a na podněty z aplikační praxe.

3.

MZE

4.

MZE

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu, ve znění pozdějších předpisů

04.20

5.

MZE

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané
myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

04.20

6.

MZE

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné
organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších
předpisů

05.20

Zohlednit poznatky stávající aplikační praxe uznávání organizací
producentů a sdružení organizací producentů zemědělských výrobků
a potravin.

7.

MZE

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

06.20

Zpřesnit právní úpravu stanovení plánu mysliveckého hospodaření.
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Poř.č. Předkladatel

Název legislativního úkolu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb.,
o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů

Stanovený
termín
předložení
vládě

Zpřesnit nastavení evidence chmelnic a precizovat kompetence ÚKZÚZ
jako instituce, která vede evidenci chmelnic.

8.

MZE

9.

MZE

10.

MZE

11.

MZE

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

09.20

MZE

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a některé
související zákony

09.20

Zejména adaptovat právní řád České republiky na nové nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018
o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES.

MZE

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
přímých plateb zemědělcům a o změně některých
souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

10.20

Zajistit soulad s právním rámcem Evropské unie v návaznosti
na zkušenosti dotačního roku 2020, pokud jde o efektivní distribuci
poskytovaných finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie, čímž
dojde k zabezpečení konkurenceschopnosti českého zemědělství
v porovnání s ostatními členskými státy Evropské unie.

MZE

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení
pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění
pozdějších předpisů

10.20

Zohlednit nálezy a zkušenosti z příjmu žádostí a kontrol, z případných
nálezů auditních orgánů EK a EÚD za rok 2020 a reflektovat naplňování
strategických cílů Ministerstva zemědělství.

12.

13.

14.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
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, a některé
související zákony

06.20

Cíl návrhu právního předpisu

06.20

07.20

Zejména reagovat na požadavky aplikační praxe s cílem úpravy
některých ustanovení, která se jeví jako zastaralá, neodpovídající
technickému pokroku a rozvoji informačních technologií v této oblasti.
Adaptovat právní řád České republiky na nové nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách
zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní
rámec pro zdraví zvířat“).
Postupně zavádět označování přípravků a pomocných prostředků
na ochranu rostlin prostřednictvím jedinečných identifikátorů ve formě
tzv. dvourozměrných čárových kódů a zasílání dat o pohybech přípravků
do úložiště dat, tedy komplexního systému dohledatelnosti.

22

Poř.č. Předkladatel

Název legislativního úkolu

Stanovený
termín
předložení
vládě

Cíl návrhu právního předpisu

03.20

Optimalizovat seznam látek ohlašovaných v přenosech v odpadech mimo
provozovnu a rovněž úniků do ovzduší, vody a půdy a přenosů
v odpadních vodách. Zohlednit Stockholmskou úmluvu o perzistentních
organických polutantech a EU registr průmyslových míst.

1.

MŽP

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících
látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování
do integrovaného registru znečišťování životního prostředí,
ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

2.

MŽP

Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické
služby

06.20

3.

MŽP

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb.,
o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

06.20

4.

MŽP

Návrh nařízení vlády o poskytování finančních kompenzací
nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné
riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených
s emisemi do cen elektřiny

06.20

5.

MŽP

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování
emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

09.20

6.

MŽP

Návrh zákona o omezení dopadu některých plastových
výrobků na životní prostředí

10.20

7.

MŽP

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb.,
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných
skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

12.20

Navrhnout systém konkrétních legislativních, institucionálních
a informačních opatření ve formě návrhu zákona, kterým bude
zabezpečena hydrometeorologická služba.
Reagovat na nové poznatky v oblasti ochrany antarktické fauny a flóry
a na rostoucí cestovní ruch v oblasti Antarktidy (zejména úprava
odpovědnosti za ekologické havárie), promítnuté do příloh Protokolu
o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě.
Stanovit pravidla pro poskytování finančních kompenzací nepřímých
nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku
v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny,
podrobné náležitosti žádosti a vzor žádosti o poskytnutí kompenzace
a postup při jejich vyplácení, v souladu se zmocněním uvedeným v § 11
odst. 5 návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb.,
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
Zjednodušit požadavky na podávání zpráv o emisích skleníkových plynů
z dodaných pohonných hmot, zejm. požadavek na uvádění místa nákupu
a původu pohonné hmoty, a zjednodušit náležitosti hlášení o tzv. snížení
emisí z těžby.
Předcházet dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí,
zejména na vodní prostředí, a na lidské zdraví a snižovat jej, jakož
i podporovat přechod k oběhovému hospodářství pomocí inovativních
a udržitelných obchodních modelů, výrobků a materiálů.
Zjednodušit systém vydávání certifikátů pro nakládání s regulovanými
látkami a fluorovanými skleníkovými plyny. Zajistit přiměřené lhůty pro
předání regulovaných látek ke zneškodnění a zajištění lepšího přehledu
o skutečném množství F-plynů na území České republiky. Minimalizovat
černý trh s jednorázovými láhvemi na území České republiky. Zúžit
informační systém na nezbytně nutná data a přizpůsobit jej změně
systému certifikace.
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Poř.č. Předkladatel

1.

ČSÚ

Název legislativního úkolu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Stanovený
termín
předložení
vládě

12.20

Cíl návrhu právního předpisu

Zajistit vydání programu statistických zjišťování ústavně konformním
způsobem, který odpovídá stanoviskům pracovních komisí Legislativní
rady vlády a založeným na zákonném zmocnění k vydání opatření
obecné povahy.

