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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

PV NÚKIB Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně 
kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení 
směrnice (EU) 2016/1148 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti), ve znění pozdějších 
předpisů (ID 11354) 

Dosud není 
známa 

12.23 10.24 
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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MV MPO Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2022/868 ze dne 30. května 2022 o evropské správě 
dat a o změně nařízení (EU) 2018/1724 (akt 
o správě dat) 

Návrh zákona o správě dat veřejného 
sektoru (ID 11222) 

09.23 03.23
1
 09.23 

 
 

                                                 
1
 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MMR MMR Návrhy nařízení Evropské komise, kterými se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/81/ES, 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 172/2016 Sb., 
o stanovení finančních limitů a částek 
pro účely zákona o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(ID 11355) 

Dosud není 
známa 

11.23 01.24 
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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MZD MZD Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2022/431 ze dne 9. března 2022, kterou se mění 
směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před 
riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo 
mutagenům při práci 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 
(ID 11002) 

04.24 08.23 01.24 
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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MD MD Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění 
směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, 
pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání 
určitých pozemních komunikací 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (ID 11303) 

03.24 06.23 03.24 
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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MF MF Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2022/2036 ze dne 19. října 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2014/59/EU, 
pokud jde o obezřetnostní přístup ke globálním 
systémově významným institucím se strategií řešení 
krize ve více subjektech a metody nepřímého 
upisování nástrojů způsobilých pro splnění 
minimálního požadavku na kapitál a způsobilé 
závazky 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 374/2015 Sb., o ozdravných 
postupech a řešení krize na finančním 
trhu, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony (ID 11356) 

11.23 02.23 11.23 

MF MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích 
úvěru a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 
2008/48/ES a 2014/17/EU 

Návrh zákona o trhu s bankovními 
úvěry (ID 10906) 

12.23 03.23 12.23 

MF MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích 
úvěru a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 
2008/48/ES a 2014/17/EU 

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o trhu s bankovními úvěry (ID 11290) 

12.23 03.23 12.23 

MF MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/2118 ze dne 24. listopadu 2021, kterou se 
mění směrnice 2009/103/ES o pojištění 
občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových 
vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ 
takové odpovědnosti pojištění 

Návrh zákona o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla (ID 10893) 

12.23 03.23 12.23 

MF MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/2118 ze dne 24. listopadu 2021, kterou se 
mění směrnice 2009/103/ES o pojištění 
občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových 
vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ 
takové odpovědnosti pojištění 

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla (ID 11291) 

12.23 03.23 12.23 

MF MF Směrnice Rady (EU) 2020/285 ze dne 18. února 
2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES 
o společném systému daně z přidané hodnoty, 
pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, 
a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní 
spolupráci a výměnu informací za účelem sledování 
správného uplatňování zvláštního režimu pro malé 
podniky 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(ID 10164) 

12.24 12.23 01.25 
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Předkladatel Gestor 
předpisu 

EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MF MF Směrnice Rady (EU) 2022/542 ze dne 5. dubna 
2022, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a (EU) 
2020/285, pokud jde o sazby daně z přidané 
hodnoty 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(ID 10164) 

12.24 12.23 01.25 
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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MPO MPO Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2022/868 ze dne 30. května 2022 o evropské správě 
dat a o změně nařízení (EU) 2018/1724 (akt 
o správě dat) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně 
některých zákonů (zákon o některých 
službách informační společnosti), ve 
znění pozdějších předpisů (ID 11221) 

09.23 01.23
2
 09.23 

MPO MPO Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2022/1631 ze dne 12. května 2022, kterou se pro 
účely přizpůsobení vědeckému a technickému 
pokroku mění příloha IV směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku 
pro použití olova v supravodivých kabelech a 
vodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-
oxidu a olova v jejich elektrických spojích 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 481/2012 Sb., 
o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních, ve znění 
pozdějších předpisů (ID 11294) 

02.23 01.23
3
 03.23 

MPO MPO Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2022/1632 ze dne 12. května 2022, kterou se pro 
účely přizpůsobení vědeckému a technickému 
pokroku mění příloha IV směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku 
pro použití olova v některých zařízeních pro 
snímkování pomocí magnetické rezonance 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 481/2012 Sb., 
o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních, ve znění 
pozdějších předpisů (ID 11294) 

02.23 01.23
4
 03.23 

MPO MPO Návrh směrnice Komise v přenesené pravomoci, 
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 šestimocný chrom jako antikorozní 
činidlo v tepelných čerpadlech s absorpcí plynu 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 481/2012 Sb., 
o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních, ve znění 
pozdějších předpisů (ID 11357) 

Dosud není 
známa 

06.23 08.23 

 

                                                 
2
 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 

3
 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 

4
 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MZe MZe Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se 
stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež 
mají být vypracovány členskými státy v rámci 
společné zemědělské politiky (strategické plány 
SZP) a financovány Evropským zemědělským 
záručním fondem (EZZF) a Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), 
a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 
a (EU) č. 1307/2013 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení č. 307/2014 Sb., o stanovení 
podrobností evidence využití půdy 
podle uživatelských vztahů, ve znění 
pozdějších předpisů (ID 11258) 

04.23 03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům (ID 10928) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek pravidel podmíněnosti plateb 
zemědělcům (ID 10929) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření Natura 
2000 na zemědělské půdě (ID 10930) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro 
oblasti s přírodními omezeními 
(ID 10931) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření 
agroenvironmentálně-klimatických 
opatření (ID 10932) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření 
ekologické zemědělství (ID 10933) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro dobré 
životní podmínky zvířat (ID 10934) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro 
zvýšení obranyschopnosti v chovu 
prasat vakcinací (ID 10935) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro 
zalesňování zemědělské půdy 
(ID 10936) 

03.23 04.23 
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Předkladatel Gestor 
předpisu 

EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření lesnicko-
environmentální platby (ID 10937) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro 
agrolesnictví (ID 10938) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
některá nařízení vlády v souvislosti 
s přijetím nařízení vlády provádějících 
Strategický plán Společné zemědělské 
politiky (ID 11259) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření v odvětví 
vína (ID 10939) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření v odvětví 
včelařství (ID 10940) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění společné 
organizace trhů organizacemi 
producentů (ID 10941) 

03.23 04.23 

MZe MZe Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé 
typy intervencí stanovené členskými státy v jejich 
strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 
podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající 
se poměru pro standard dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu (DZES) 1 

Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům (ID 10928) 

04.23 03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek pravidel podmíněnosti plateb 
zemědělcům (ID 10929) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření v odvětví 
vína (ID 10939) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření v odvětví 
včelařství (ID 10940) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění společné 

03.23 04.23 
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Předkladatel Gestor 
předpisu 

EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

organizace trhů organizacemi 
producentů (ID 10941) 

MZe MZe Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, 
řízení a monitorování společné zemědělské politiky 
a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 

Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům (ID 10928) 

04.23 03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek pravidel podmíněnosti plateb 
zemědělcům (ID 10929) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření Natura 
2000 na zemědělské půdě (ID 10930) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro 
oblasti s přírodními omezeními 
(ID 10931) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření 
agroenvironmentálně-klimatických 
opatření (ID 10932) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření 
ekologické zemědělství (ID 10933) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro dobré 
životní podmínky zvířat (ID 10934) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro 
zvýšení obranyschopnosti v chovu 
prasat vakcinací (ID 10935) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro 
zalesňování zemědělské půdy 
(ID 10936) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření lesnicko-
environmentální platby (ID 10937) 

03.23 04.23 
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Předkladatel Gestor 
předpisu 

EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro 
agrolesnictví (ID 10938) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
některá nařízení vlády v souvislosti 
s přijetím nařízení vlády provádějících 
Strategický plán Společné zemědělské 
politiky (ID 11259) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření v odvětví 
vína (ID 10939) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření v odvětví 
včelařství (ID 10940) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění společné 
organizace trhů organizacemi 
producentů (ID 10941) 

03.23 04.23 

MZe MZe Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 
31. května 2022 kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný 
administrativní a kontrolní systém v oblasti společné 
zemědělské politiky 

Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření Natura 
2000 na zemědělské půdě (ID 10930) 

04.23 03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro 
oblasti s přírodními omezeními 
(ID 10931) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření 
agroenvironmentálně-klimatických 
opatření (ID 10932) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření 
ekologické zemědělství (ID 10933) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro dobré 
životní podmínky zvířat (ID 10934) 

03.23 04.23 
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Předkladatel Gestor 
předpisu 

EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro 
zvýšení obranyschopnosti v chovu 
prasat vakcinací (ID 10935) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro 
zalesňování zemědělské půdy 
(ID 10936) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření lesnicko-
environmentální platby (ID 10937) 

03.23 04.23 

MZe Návrh nařízení vlády o stanovení 
podmínek provádění opatření pro 
agrolesnictví (ID 10938) 

03.23 04.23 

 
 
 
 


