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PV  předseda vlády 

MŽP  1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

MD  ministr dopravy 

MF  ministryně financí 

MK  ministr kultury 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí1 

1. PV GIBS 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o Generální inspekci 
bezpečnostních sborů 

 03.18 05.18 Ne Ne 

2. PV BIS 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

 04.18 01.19 
 

Ne 
 

Ne 

3. PV BIS 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., 
o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších 
předpisů 

 04.18 01.19 
 

Ne 
 

Ne 

4. PV 

BIS 
ÚZSI 
VZ 
MO 
MV  

Věcný záměr zákona o zpravodajských službách České 
republiky  12.18  

 
Ne 

 
Ano 

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

 12.18 03.19 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí2 

1. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1102/2008 

01.18 
07.18 

02.183 09.18 Ne Ne 

2. MŽP  Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv 
a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 

04.17 
09.17 05.184 07.18 Ne Ne 

3. MŽP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

01.15 12.18 06.19 Ano Ne 

4. MŽP  Návrh zákona o odpadech  12.18 01.20 Ano Ne 

5. MŽP MPO Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností  12.18 01.20 Ano Ne 

6. MŽP  Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit 
zařazených do evropského seznamu  12.18 03.19 Ne Ne 

  
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
3 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 
4 Ve věci transpozice Směrnice Rady (EU) 2015/652 již bylo proti České republice zahájeno řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU. 



3 
 
 
 

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

1. 

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti 
a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1102/2008 
 
Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“ 

2. 
Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti 
biopaliv a o snižování emisí skleníkových 
plynů z pohonných hmot 

Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky 
na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES 
o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 

3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání 
či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů 
 
Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře 

4. Návrh zákona o odpadech 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic 
 
Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích 
(integrované prevenci a omezování znečištění) 

5. Návrh zákona o vybraných výrobcích 
s ukončenou životností 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních (OEEZ) 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí5 

1. MD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

04.18 
12.18 05.186 12.18 Ne Ne 

2. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů  10.18 07.19 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení 
směrnice 2000/9/ES 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 
2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení 
železniční infrastruktury 

 
 
                                                 
5 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
6 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí7 

1. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., 
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů 

01.19 03.18 01.19 Ne Ne 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
od roku 2019 

12.18 
12.19 03.18 01.19 Ne Ne 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., 
o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.  04.18 01.19 Ano Ano 

4. MF  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů 
a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších 
předpisů 

07.18 04.18 07.18 Ne Ne 

5. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

07.19 06.18 07.19 Ano Ne 

6. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., 
o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.   06.18 06.19 Ano Ne 

7. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů 

12.13 06.18 01.20 Ano Ano 

8. MF MSP Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s posílením zapojení akcionářů 

06.19 07.18 06.19 Ano Ne 

9. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů  07.18 05.19 Ano Ne 

 

                                                 
7 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí8 

10. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 

18 měsíců 
od vstupu 
v platnost 

07.18 08.19 Ano Ano 

11. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019  08.18 01.19 Ne Ne 

12. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 
Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České 
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 09.18 09.19 Ano Ne 

13. MF  Návrh právní úpravy implementující mezinárodní arbitráž 
v rámci řešení případů dohodou 06.19 09.18 07.19 Ne Ne 

14. MF ČNB Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České 
národní bance, ve znění pozdějších předpisů  09.18 09.19 Ano Ne 

15. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., 
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, 
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony 

 09.18 09.19 Ano Ne 

16. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  11.18 01.20 Ano Ne 

17. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

 12.18 01.20 Ano Ne 

18. MF  
Návrh právního předpisu navazující na ujednání ve věci 
vyloučení mezinárodního dvojího zdanění ve vztahu k Tchaj-
wanu 

 12.18 01.20 Ne Ne 

                                                 
8 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi 

2. Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní od roku 2019 

Směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde 
o zacházení s poukazy 
 
Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 
2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží 
na dálku 
 
Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se 
daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu 
 
Směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde 
o hybridní nesoulady s třetími zeměmi 

4. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování 
investičních fondů a o technikách k jejich 
obhospodařování, ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu 

5. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být 
uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení 
směrnice 2003/71/ES 

7. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států 

8. 
Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s posílením zapojení 
akcionářů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 
2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů 

10. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání 
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

13. 
Návrh právní úpravy implementující 
mezinárodní arbitráž v rámci řešení případů 
dohodou 

Směrnice Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 
 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí9 

1. MK  

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

10.18 03.1810 10.18 Ano Ne 

2. MK  Návrh zákona o ochraně památkového fondu  09.18 01.21 Ano Ne 

3. MK  Věcný záměr zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře  10.18  Ano Ne 

4. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., 
o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů 

 12.18 09.19 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 

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

1. 

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 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017 o některých povolených způsobech 
užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob 
nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES 
o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti   

                                                 
9 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
10 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí11 

1. MO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., 
o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

 06.18 07.19 Ne Ne 

2. MO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., 
o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon 
o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů 

 11.18 09.19 Ne Ne 

3. MO  

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 služebním 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  

 11.18 01.19 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí12 

1. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů  02.18 08.18 

01.19 Ne Ne 

2. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

 06.18 01.19 Ano Ne 

3. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 09.18 01.20 Ne Ne 

4. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních 
hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019, 
základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení 
důchodů v roce 2019 

 09.18 01.19 Ne Ne 

5. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 
2019  09.18 01.19 Ne Ne 

6. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů  10.18 03.19 Ano Ne 

7. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě 

 10.18 01.19 Ne Ne 

8. MPSV MF 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, 
ve znění pozdějších předpisů 

 10.18 01.19 Ne Ne 

 
 

                                                 
12 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí13 

9. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví 
výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se 
započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů 
na bydlení 

 10.18 01.19 Ne Ne 

10. 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 vlády 
o úpravě náhrady) 

 11.18 01.19 Ne Ne 

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

 12.18 06.19 Ano Ne 

12. MPSV  Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících  12.18  Ano Ne 

13. MPSV MZD 
MD 

Návrh zákona, kterým se upravují některá práva osob 
se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa 
se speciálním výcvikem 

 12.18 07.19 Ano Ne 

14. MPSV  Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených 
technických zařízení  12.18 01.20 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí14 

1. MMR  Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)  09.18 09.19 Ano Ano 

2. MMR MK 
MV 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 09.18 01.20 Ne Ne 

3. MMR MSP Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s bytovým spoluvlastnictvím  10.18 01.20 Ne Ne 

4. MMR MPSV Věcný záměr zákona o sociálním bydlení  10.18  Ano Ano 

5. MMR  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., 
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona 
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu 
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 12.18 01.20 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí15 

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

 03.18 01.19 Ne Ne 

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

 03.18 09.18 Ne Ne 

3. MPO MV 
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 

 03.18 12.18 Ano Ne 

4. MPO  

Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády 
č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na osobní ochranné prostředky, a nařízení vlády 
č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na spotřebiče plynných paliv 

04.18 03.1816 04.18 Ne Ne 

5. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 04.18 01.19 Ne Ne 

6. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 04.18 01.19 Ne Ne 

7. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 08.17 04.18 01.19 Ne Ne 

8. MPO  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, 
ve znění pozdějších předpisů 

10.18 
11.18 04.18 10.18 

11.18 Ne Ne 

 

                                                 
15 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
16 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí17 

9. MPO  

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 nařízení vlády č. 391/2016 Sb. 

07.18 
11.18 
06.19 

05.18 07.18 Ne Ne 

10. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., 
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon 
o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

 06.18 01.19 Ano Ne 

11. MPO  
Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu 
podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie 
pro rok 2019 

 08.18 01.19 Ano Ne 

12. MPO  

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 

 09.18 07.19 Ano Ne 

13. MPO  Věcný záměr energetického zákona  10.18  Ano  Ano 

14. MPO  

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 

 11.18 09.19 Ano Ne 

15. MPO  Věcný záměr zákona o národní rozvojové bance České 
republiky  12.18  Ano Ano 

16. MPO  Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití 
do staveb  12.18 01.20 Ano Ne 

 
 

                                                 
17 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

4. 

Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje 
nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky, a nařízení vlády 
č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na spotřebiče plynných paliv 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných 
prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv 
a o zrušení směrnice 2009/142/ES 

7. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec 
pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov 

8. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických 
požadavcích na hračky, ve znění pozdějších 
předpisů 

Směrnice Rady (EU) 2017/738 ze dne 27. března 2017, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku 
mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo 
 
Směrnice Komise (EU) 2017/774 ze dne 3. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro 
chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES 
o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol 
 
Směrnice Komise (EU) 2017/898 ze dne 24. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot 
pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A 

9. 

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 nařízení vlády č. 391/2016 Sb. 

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely 
přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud 
jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti 
 
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely 
přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud 
jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku 
 
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely 
přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud 
jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely 
 
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud 
jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech 
vizualizace 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 
2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí18 

1. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., 
o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů 02.19 02.18 02.19 Ne Ne 

2. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., 
a některé další zákony 

 04.18 01.20 Ano Ano 

3. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., 
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon 
o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších 
předpisů 

06.19 06.18 06.19 Ne Ne 

4. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 07.19 06.18 07.19 Ne Ne 

5. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., 
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 10.18 07.20 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu 
občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení 
(EU) č. 1024/2012 

3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže 
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 
mládeže a o změně některých zákonů 
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže), 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, 
které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení 

4. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní 
cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí19 

1. MSP-LRV  Návrh ústavního zákona o celostátním referendu  04.18 01.20 Ne Ne 

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

 04.18 01.20 Ne  Ano 

3. MSP-LRV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., 
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

 04.18 01.20 Ne Ano 

4. MSP-LRV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., 
o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění 
pozdějších předpisů 

 06.18 07.19 Ne Ne 

5. MSP-LRV  Návrh zákona o ochraně oznamovatelů  09.18 01.20 Ano Ano 

6. MSP-LRV MV Návrh zákona o lobbingu  12.18 01.20 Ano Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí20 

1. MSP-SLP MPSV 
MPO Návrh zákona o sociálním podnikání  04.18 04.19 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí21 

1. MŠMT  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy 

 06.18 10.18 Ne Ne 

2. MŠMT  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 06.18 09.19 Ne Ne 

3. MŠMT  Návrh zákona o podpoře sportu  09.18 01.20 Ano Ano 

4. MŠMT  

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

 12.18 09.19 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí22 

1. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů  02.18 01.19 Ne Ne 

2. MV  

Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních 
aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

09.18 02.1823 09.18 Ano Ne 

3. MV  Návrh zákona, kterým se mění volební zákony  02.18 05.18 Ne Ne 

4. MV  

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře 
volného pohybu občanů zjednodušením požadavků 
na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii 

02.19 04.18 01.19 Ne Ne 

5. MV MSP-LRV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv  05.18 12.19 Ne Ne 

6. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/2006 Sb., 
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon 
o ověřování), ve znění pozdějších předpisů 

 05.18 03.19 Ne Ne 

7. MV  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako 
otevřená data 

 06.18 01.19 Ne Ne 

8. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů  06.18 01.19 Ne Ne 

 

                                                 
22 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
23 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí24 

9. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 09.18 01.20 Ne Ne 

10. MV  Návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně 
souvisejících zákonů  09.18 01.20 Ano Ne 

11. 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 

 11.18 01.19 Ne Ne 

12. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 12.18 01.20 Ne Ne 

13. MV  Návrh zákona o územně správním členění státu  12.18 01.21 Ano Ne 

14. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 12.18 09.19 Ano Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

2. 

Návrh zákona o přístupnosti internetových 
stránek a mobilních aplikací a o změně 
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových 
stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru 

4. 

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o podpoře 
volného pohybu občanů zjednodušením 
požadavků na předkládání některých 
veřejných listin v Evropské unii 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu 
občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení 
(EU) č. 1024/2012 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí25 

1. MZD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 04.18 01.19 Ne Ne 

2. MZD  
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 

 05.18 01.19 Ano Ne 

3. MZD  

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

 05.18 07.18 Ne Ne 

4. MZD  
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 

03.18 06.1826 02.19 Ne Ne 

5. MZD  Věcný záměr zákona o Národním zdravotnickém informačním 
systému  06.18  Ano Ano 

6. 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 

08.18 06.18 08.18 Ne Ne 

7. MZD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 08.18 07.19 Ano Ne 

8. MZD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

12.19 12.18 12.19 Ne Ne 

9. MZD  Návrh zákona o odškodňování újmy způsobené povinným 
očkováním  12.18 01.20 Ano Ne 

                                                 
25 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
26 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

4. 

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 

Směrnice Komise (EU) 2017/1572 ze dne 15. září 2017, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky 
 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené 
na obalu humánních léčivých přípravků 
 
Prováděcí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/556 ze dne 24. března 2017 o podrobných 
pravidlech pro provádění inspekčních postupů správné klinické praxe podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 536/2014 
 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/1569 ze dne 23. května 2017, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 stanovením zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi 
pro hodnocené humánní léčivé přípravky a pravidel provádění inspekcí 

6. 

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

Směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních 
hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 
2000/39/ES a 2009/161/EU 

8. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, 
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) 
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) 
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES 
a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 
89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 
92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí27 

1. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., 
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

11.18 02.18 11.18 Ne Ne 

2. MZE  

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb 
pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády 

04.18 02.18 04.18 Ne Ne 

3. MZE  Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb 
pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 04.18 02.18 04.18 Ne Ne 

4. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření 
dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 

04.18 02.18 04.18 Ne Ne 

5. 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 

07.18 04.18 07.18 Ne Ne 

6. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek 
pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka 
a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády 

 06.18 08.18 Ne Ne 

7. MZE  
Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek 
při provádění opatření společné organizace trhů se 
zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 

08.18 06.18 08.18 Ne Ne 

8. 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 

 06.18 08.18 Ne Ne 

                                                 
27 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí28 

9. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., 
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění 
zákona č. 183/2017 Sb. 

 09.18 01.20 Ne Ne 

10. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 10.18 01.20 Ne Ne 

11. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a o změně některých souvisejících zákonů 

 10.18 01.20 Ne Ne 

12. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů  10.18 01.20 Ne Ne 

13. 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 

01.19 10.18 01.19 Ne Ne 

14. 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 

01.19 10.18 01.19 Ne Ne 

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

 11.18 01.20 Ne Ne 

16. MZE  

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

12.19 12.18 12.19 Ne Ne 

                                                 
28 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí29 

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

12.19 12.18 12.19 Ne Ne 

18. MZE  

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

12.19 12.18 12.19 Ne Ne 

19. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., 
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů  12.18 12.19 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě 
a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů 
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických 
a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat 
a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) 
č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat 
(„nařízení o plemenných zvířatech“) 

2. 

Návrh nařízení vlády o podmínkách 
poskytování plateb pro horské oblasti a jiné 
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními 
omezeními a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, 
v platném znění 

3. 
Návrh nařízení vlády o podmínkách 
poskytování plateb pro přechodně 
podporované oblasti s přírodními omezeními 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, 
v platném znění 

4. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách 
poskytování dotací na opatření dobré životní 
podmínky zvířat, ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, 
v platném znění 

5. 

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 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení 
a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) 
č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění 

7. 

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších 
podmínek při provádění opatření společné 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
v oblasti vinohradnictví a vinařství 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) 
č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 
 
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, 
produkční potenciál a kontroly v odvětví vína 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

13. 

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 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla 
pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují 
nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění 

14. 

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 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení 
a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) 
č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění 

16. 

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, a o změně některých souvisejících 
zákonů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, 
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) 
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) 
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES 
a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 
89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 
92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) 

17. 

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 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, 
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) 
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) 
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES 
a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 
89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 
92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

18. 

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, 
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) 
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) 
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES 
a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 
89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 
92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních 
proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) 
č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 
2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí30 

1. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1102/2008 

01.18 
07.18 02.1831 09.18 Ne Ne 

2. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů  02.18 08.18 

01.19 Ne Ne 

3. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., 
o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů 

02.19 02.18 02.19 Ne Ne 

4. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů  02.18 01.19 Ne Ne 

5. MV  

Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních 
aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

09.18 02.1832 09.18 Ano Ne 

6. MV  Návrh zákona, kterým se mění volební zákony  02.18 05.18 Ne Ne 

7. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., 
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

11.18 02.18 11.18 Ne Ne 

                                                 
30 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
31 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 
32 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí33 

8. MZE  

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb 
pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády 

04.18 02.18 04.18 Ne Ne 

9. MZE  Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb 
pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 04.18 02.18 04.18 Ne Ne 

10. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření 
dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 

04.18 02.18 04.18 Ne Ne 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 



3 
 

 
březen 2018 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí34 

1. PV GIBS 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o Generální inspekci 
bezpečnostních sborů 

 03.18 05.18 Ne Ne 

2. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., 
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů 

01.19 03.18 01.19 Ne Ne 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
od roku 2019 

12.18 
12.19 03.18 01.19 Ne Ne 

4. 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 

10.18 03.1835 10.18 Ano Ne 

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

 03.18 01.19 Ne Ne 

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

 03.18 09.18 Ne Ne 

7. MPO MV 
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 

 03.18 12.18 Ano Ne 

 
 
 
                                                 
34 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
35 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí36 

8. MPO  

Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády 
č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na osobní ochranné prostředky, a nařízení vlády 
č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na spotřebiče plynných paliv 

04.18 03.1837 04.18 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
37 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 
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duben 2018 
 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí38 

1. PV BIS 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

 04.18 01.19 
 

Ne 
 

Ne 

2. PV BIS 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., 
o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších 
předpisů 

 04.18 01.19 
 

Ne 
 

Ne 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., 
o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.  04.18 01.19 Ano Ano 

4. MF  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů 
a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších 
předpisů 

07.18 04.18 07.18 Ne Ne 

5. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 04.18 01.19 Ne Ne 

6. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 04.18 01.19 Ne Ne 

7. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 08.17 04.18 01.19 Ne Ne 

8. MPO  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, 
ve znění pozdějších předpisů 

10.18 
11.18 04.18 

10.18 
11.18 Ne Ne 

 

                                                 
38 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí39 

9. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., 
a některé další zákony 

 04.18 01.20 Ano Ano 

10. MSP-LRV  Návrh ústavního zákona o celostátním referendu  04.18 01.20 Ne Ne 

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

 04.18 01.20 Ne  Ano 

12. MSP-LRV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., 
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

 04.18 01.20 Ne Ano 

13. MSP-SLP MPSV 
MPO Návrh zákona o sociálním podnikání  04.18 04.19 Ano Ne 

14. MV  

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře 
volného pohybu občanů zjednodušením požadavků 
na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii 

02.19 04.18 01.19 Ne Ne 

15. MZD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 04.18 01.19 Ne Ne 

16. 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 

07.18 04.18 07.18 Ne Ne 

 
 

                                                 
39 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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květen 2018 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí40 

1. MŽP  Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv 
a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 

04.17 
09.17 05.1841 07.18 Ne Ne 

2. MD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

04.18 
12.18 

05.1842 12.18 Ne Ne 

3. MPO  

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 nařízení vlády č. 391/2016 Sb. 

07.18 
11.18 
06.19 

05.18 07.18 Ne Ne 

4. MV MSP-LRV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv  05.18 12.19 Ne Ne 

5. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/2006 Sb., 
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon 
o ověřování), ve znění pozdějších předpisů 

 05.18 03.19 Ne Ne 

6. MZD  
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 

 05.18 01.19 Ano Ne 

7. MZD  

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

 05.18 07.18 Ne Ne 

 

                                                 
40 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
41 Ve věci transpozice Směrnice Rady (EU) 2015/652 již bylo proti České republice zahájeno řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU. 
42 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 
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červen 2018 
 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí43 

1. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

07.19 06.18 07.19 Ano Ne 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., 
o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.   06.18 06.19 Ano Ne 

3. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů 

12.13 06.18 01.20 Ano Ano 

4. MO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., 
o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

 06.18 07.19 Ne Ne 

5. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

 06.18 01.19 Ano Ne 

6. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., 
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon 
o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

 06.18 01.19 Ano Ne 

7. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., 
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon 
o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších 
předpisů 

06.19 06.18 06.19 Ne Ne 

8. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

07.19 06.18 07.19 Ne Ne 

                                                 
43 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí44 

9. MSP-LRV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., 
o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění 
pozdějších předpisů 

 06.18 07.19 Ne Ne 

10. MŠMT  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy 

 06.18 10.18 Ne Ne 

11. MŠMT  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 06.18 09.19 Ne Ne 

12. MV  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako 
otevřená data 

 06.18 01.19 Ne Ne 

13. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů  06.18 01.19 Ne Ne 

14. MZD  
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 

03.18 06.1845 02.19 Ne Ne 

15. MZD  Věcný záměr zákona o Národním zdravotnickém informačním 
systému  06.18  Ano Ano 

16. 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 

08.18 06.18 08.18 Ne Ne 

 
 
 

                                                 
44 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
45 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 
odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí46 

17. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek 
pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka 
a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády 

 06.18 08.18 Ne Ne 

18. MZE  
Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek 
při provádění opatření společné organizace trhů se 
zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 

08.18 06.18 08.18 Ne Ne 

19. 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 

 06.18 08.18 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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červenec 2018 
 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí47 

1. MF MSP Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s posílením zapojení akcionářů 06.19 07.18 06.19 Ano Ne 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů  07.18 05.19 Ano Ne 

3. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 

18 měsíců 
od vstupu 
v platnost 

07.18 08.19 Ano Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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srpen 2018 
 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí48 

1. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019  08.18 01.19 Ne Ne 

2. MPO  
Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu 
podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie 
pro rok 2019 

 08.18 01.19 Ano Ne 

3. MZD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 08.18 07.19 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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září 2018 
 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí49 

1. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 
Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České 
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 09.18 09.19 Ano Ne 

2. MF  Návrh právní úpravy implementující mezinárodní arbitráž 
v rámci řešení případů dohodou 

06.19 09.18 07.19 Ne Ne 

3. MF ČNB Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České 
národní bance, ve znění pozdějších předpisů  09.18 09.19 Ano Ne 

4. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., 
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, 
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony 

 09.18 09.19 Ano Ne 

5. MK  Návrh zákona o ochraně památkového fondu  09.18 01.21 Ano Ne 

6. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 09.18 01.20 Ne Ne 

7. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních 
hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019, 
základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení 
důchodů v roce 2019 

 09.18 01.19 Ne Ne 

 

                                                 
49 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí50 

8. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 
2019  09.18 01.19 Ne Ne 

9. MMR  Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)  09.18 09.19 Ano Ano 

10. MMR MK 
MV 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 09.18 01.20 Ne Ne 

11. MPO  

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 

 09.18 07.19 Ano Ne 

12. MSP-LRV  Návrh zákona o ochraně oznamovatelů  09.18 01.20 Ano Ano 

13. MŠMT  Návrh zákona o podpoře sportu  09.18 01.20 Ano Ano 

14. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 09.18 01.20 Ne Ne 

15. MV  Návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně 
souvisejících zákonů  09.18 01.20 Ano Ne 

16. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., 
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění 
zákona č. 183/2017 Sb. 

 09.18 01.20 Ne Ne 

 

                                                 
50 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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říjen 2018 
 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí51 

1. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů  10.18 07.19 Ano Ne 

2. MK  Věcný záměr zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře  10.18  Ano Ne 

3. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů  10.18 03.19 Ano Ne 

4. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě 

 10.18 01.19 Ne Ne 

5. MPSV MF 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, 
ve znění pozdějších předpisů 

 10.18 01.19 Ne Ne 

6. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví 
výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se 
započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů 
na bydlení 

 10.18 01.19 Ne Ne 

7. MMR MSP Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s bytovým spoluvlastnictvím  10.18 01.20 Ne Ne 

8. MMR MPSV Věcný záměr zákona o sociálním bydlení  10.18  Ano Ano 

 

                                                 
51 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 



16 
 
 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí52 

9. MPO  Věcný záměr energetického zákona  10.18  Ano  Ano 

10. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., 
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 10.18 07.20 Ne Ne 

11. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 10.18 01.20 Ne Ne 

12. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a o změně některých souvisejících zákonů 

 10.18 01.20 Ne Ne 

13. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů  10.18 01.20 Ne Ne 

14. 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 

01.19 10.18 01.19 Ne Ne 

15. 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 

01.19 10.18 01.19 Ne Ne 

 
 
 

                                                 
52 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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listopad 2018 
 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí53 

1. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  11.18 01.20 Ano Ne 

2. MO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., 
o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon 
o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů 

 11.18 09.19 Ne Ne 

3. MO  

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 služebním 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  

 11.18 01.19 Ne Ne 

4. 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 vlády 
o úpravě náhrady) 

 11.18 01.19 Ne Ne 

5. MPO  

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 

 11.18 09.19 Ano Ne 

6. 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 

 11.18 01.19 Ne Ne 

 

                                                 
53 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí54 

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

 11.18 01.20 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 



19 
 
 

prosinec 2018 
 

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí55 

1. PV 

BIS 
ÚZSI 
VZ 
MO 
MV  

Věcný záměr zákona o zpravodajských službách České 
republiky  12.18  

 
Ne 

 
Ano 

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

 12.18 03.19 Ne Ne 

3. MŽP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

01.15 12.18 06.19 Ano Ne 

4. MŽP  Návrh zákona o odpadech  12.18 01.20 Ano Ne 

5. MŽP MPO Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností  12.18 01.20 Ano Ne 

6. MŽP  Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit 
zařazených do evropského seznamu  12.18 03.19 Ne Ne 

7. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

 12.18 01.20 Ano Ne 

8. MF  
Návrh právního předpisu navazující na ujednání ve věci 
vyloučení mezinárodního dvojího zdanění ve vztahu k Tchaj-
wanu 

 12.18 01.20 Ne Ne 

 

                                                 
55 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí56 

9. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., 
o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů 

 12.18 09.19 Ano Ne 

10. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  12.18 06.19 Ano Ne 

11. MPSV  Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících  12.18  Ano Ne 

12. MPSV MZD 
MD 

Návrh zákona, kterým se upravují některá práva osob 
se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa 
se speciálním výcvikem 

 12.18 07.19 Ano Ne 

13. MPSV  Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených 
technických zařízení  12.18 01.20 Ne Ne 

14. MMR  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., 
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona 
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu 
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 12.18 01.20 Ano Ne 

15. MPO  Věcný záměr zákona o národní rozvojové bance České 
republiky 

 12.18  Ano Ano 

16. MPO  Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití 
do staveb  12.18 01.20 Ano Ne 

 
 

                                                 
56 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 



21 
 
 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí57 

17. MSP-LRV MV Návrh zákona o lobbingu  12.18 01.20 Ano Ano 

18. MŠMT  

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

 12.18 09.19 Ano Ne 

19. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 12.18 01.20 Ne Ne 

20. MV  Návrh zákona o územně správním členění státu  12.18 01.21 Ano Ne 

21. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 12.18 09.19 Ano Ano 

22. MZD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

12.19 12.18 12.19 Ne Ne 

23. MZD  Návrh zákona o odškodňování újmy způsobené povinným 
očkováním  12.18 01.20 Ano Ne 

24. MZE  

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

12.19 12.18 12.19 Ne Ne 

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

12.19 12.18 12.19 Ne Ne 

 

                                                 
57 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí58 

26. MZE  

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

12.19 12.18 12.19 Ne Ne 

27. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., 
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů  12.18 12.19 Ne Ne 

 
 

                                                 
58 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 


