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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MŽP MŽP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, 
kterou se mění směrnice 2003/87/ES za 
účelem posílení nákladově efektivních 
způsobů snižování emisí a investic do 
nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí 
(EU) 2015/1814 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve 
znění pozdějších předpisů 

10.19 02.19 10.19 

MŽP MŽP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018, 
kterou se mění směrnice 2000/53/ES 
o vozidlech s ukončenou životností, 
2006/66/ES o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích a akumulátorech 
a 2012/19/EU o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních 

Návrh zákona o vybraných výrobcích 
s ukončenou životností 

07.20 06.19 07.20 

MŽP MŽP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, 
kterou se mění směrnice 1999/31/ES 
o skládkách odpadů 

Návrh zákona o odpadech 07.20 06.19 07.20 

MŽP MŽP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, 
kterou se mění směrnice 2008/98/ES 
o odpadech 

Návrh zákona o odpadech 07.20 06.19 07.20 

Návrh zákona o vybraných výrobcích 
s ukončenou životností 

06.19 07.20 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů 

06.19 07.20 

MŽP MŽP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, 
kterou se mění směrnice 94/62/ES 
o obalech a obalových odpadech 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů 

07.20 06.19 07.20 

MŽP MŽP Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 
11. června 2007 o používání cizích 
a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře 

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

01.16 06.19 01.20 
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předpisu 
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Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MŽP MŽP 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 

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

01.16 06.19 01.20 
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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MD MPSV Směrnice Rady (EU) 2018/131 ze dne 
23. ledna 2018, kterou se provádí dohoda 
uzavřená Svazem provozovatelů 
námořních plavidel Evropského 
společenství (ECSA) a Evropskou 
federací pracovníků v dopravě (ETF) za 
účelem změny směrnice 2009/13/ES 
v souladu se změnami Úmluvy o práci na 
moři z roku 2006 přijatými v roce 2014, 
které Mezinárodní konference práce 
schválila dne 11. června 2014 

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

02.20 05.19 01.20 

MD MŽP Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 
2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení 
(ES) č. 1013/2006 a směrnice 
2009/16/ES 

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

12.18 05.19 01.20 

MD MD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, 
kterou se mění směrnice 2003/59/ES 
o výchozí kvalifikaci a pravidelném 
školení řidičů některých silničních vozidel 
pro nákladní nebo osobní dopravu 
a směrnice 2006/126/ES o řidičských 
průkazech 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 
a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

05.20 08.19 05.20 

MD MD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 
o interoperabilitě železničního systému 
v Evropské unii 

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

06.20 09.19 06.20 

MD MD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 
o bezpečnosti železnic 

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

06.20 09.19 06.20 

MD MD Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 
o schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

09.20 12.19 09.20 
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předpisu 
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Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 
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předložení 
vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

technických celků určených pro tato 
vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, 
o změně nařízení (ES) č. 715/2007 
a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 
2007/46/ES 

některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve 
znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

MD MD Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 
o požadavcích na mezní hodnoty emisí 
plynných a tuhých znečišťujících látek 
a schválení typu spalovacích motorů 
v nesilničních mobilních strojích, o změně 
nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) 
č. 167/2013 a o změně a zrušení 
směrnice 97/68/ES 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve 
znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

01.17 12.19 09.20 
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předpisu 
EU 
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Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MF MF Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 
25. května 2018, kterou se mění směrnice 
2011/16/EU, pokud jde o povinnou 
automatickou výměnu informací v oblasti 
daní ve vztahu k přeshraničním 
uspořádáním, která se mají oznamovat 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v oblasti daní v souvislosti s implementací 
předpisů Evropské unie 

12.19 03.19 01.20 

MF MF Návrh směrnice Rady (EU), kterou se 
mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde 
o harmonizaci a zjednodušení určitých 
pravidel v systému daně z přidané 
hodnoty 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v oblasti daní v souvislosti s implementací 
předpisů Evropské unie 

Dosud není 
znám 

03.19 01.20 

MF FAÚ Směrnice Evropského parlamentu a rady 
(EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, 
kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 
o předcházení využívání finančního 
systému k praní peněz nebo financování 
terorismu a směrnice 2009/138/ES 
a 2013/36/EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve 
znění zákona č. 183/2017 Sb. 

01.20 04.19 01.20 

MF MF 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 

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

12.20 10.19 01.21 

 



 

6 

 

 
Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MPSV MPSV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, 
kterou se mění směrnice 96/71/ES 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

07.20 03.19 01.20 
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předpisu 
EU 
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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 nařízení vlády 
č. 471/2017 Sb. 

Dosud není 
znám 

12.19 01.20 
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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
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Stanovený 
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předložení 
vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MPO MPO Nařízení (EU) 2018/302 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 28. února 
2018 o řešení neoprávněného 
zeměpisného blokování a dalších forem 
diskriminace založených na státní 
příslušnosti, místě bydliště či místě 
usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu 
a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 
a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů 

12.18 01.19 09.19 

MPO SSHR Prováděcí směrnice Komise (EU) 
2018/1581 ze dne 19. října 2018, kterou 
se mění směrnice Rady 2009/119/ES, 
pokud jde o metody výpočtu povinností 
udržovat zásoby 

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

10.19 01.19 01.20 

MPO MPO Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/644 ze dne 18. dubna 2018 
o službách přeshraničního dodávání 
balíků 

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 

11.19 02.19 11.19 

MPO MPO Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 
o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 
příslušnými pro vymáhání dodržování 
právních předpisů na ochranu zájmů 
spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) 
č. 2006/2004 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony 

01.20 03.19 01.20 

MPO MPO Směrnice Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2018/736 ze dne 27. února 2018, 
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 olova ve 
skleněných nebo keramických částech 
některých elektrických a elektronických 
dílů 

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 

06.19 04.19 07.19 
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Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MPO MPO Směrnice Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2018/737 ze dne 27. února 2018, 
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 olova 
v letovacích pájkách pro pájení otvorem 
v diskoidních a plochých vícevrstvově 
uspořádaných keramických 
kondenzátorech 

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 

06.19 04.19 07.19 

MPO MPO Směrnice Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2018/738 ze dne 27. února 2018, 
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 olova v prvcích 
ladicích potenciometrů z kovovo-
keramických materiálů 

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 

06.19 04.19 07.19 

MPO MPO Směrnice Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2018/739 ze dne 1. března 2018, 
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 olova jako 
legujícího prvku v oceli 

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 

06.19 04.19 07.19 

MPO MPO Směrnice Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2018/740 ze dne 1. března 2018, 
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 olova jako 
legujícího prvku ve slitinách hliníku 

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 

06.19 04.19 07.19 
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MPO MPO Směrnice Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2018/741 ze dne 1. března 2018, 
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 olova jako 
legujícího prvku ve slitinách mědi 

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 

06.19 04.19 07.19 

MPO MPO Směrnice Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2018/742 ze dne 1. března 2018, 
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 olova v pájkách 
s vysokým bodem tavení 

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 

06.19 04.19 07.19 

MPO MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, 
kterou se mění směrnice 2010/31/EU 
o energetické náročnosti budov 
a směrnice 2012/27/EU o energetické 
účinnosti 

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

03.20 06.19 03.20 

MPO MZD Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 
o zdravotnických prostředcích, změně 
směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) 
č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 
a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS 
a 93/42/EHS 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 
Sb., o posuzování shody stanovených výrobků 
při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších 
předpisů 

05.20 08.19 05.20 

MPO MZD Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 
o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 
98/79/ES a rozhodnutí Komise 
2010/227/EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 
Sb., o posuzování shody stanovených výrobků 
při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších 
předpisů 

05.20 08.19 05.20 
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Předkladatel Gestor 
předpisu 

EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MPO ÚNMZ Směrnice Komise (EU) 2018/725 ze dne 
16. května 2018, kterou se pro účely 
přizpůsobení vědeckému a technickému 
vývoji mění příloha II část III bod 13 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud 
jde o chrom VI 

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

11.19 09.19 11.19 
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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MSP MSP Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) o vzájemném uznávání 
příkazů k zajištění a konfiskaci 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 104/2013 Sb. o mezinárodní justiční 
spolupráci ve věcech trestních, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Dosud není 
znám 

(24 měsíců 
po vstupu 
nařízení 

v platnost) 

12.19 02.21 
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Předkladatel Gestor 

předpisu 
EU 

Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MŠMT MŠMT Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/958 ze dne 28. června 2018 
o testu přiměřenosti před přijetím nové 
právní úpravy povolání 

Návrh nařízení vlády o předávání údajů 
nezbytných k plnění informační povinnosti 
o regulovaných povoláních 

07.20 10.19 07.20 
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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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 
o zdravotnických prostředcích, změně 
směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) 
č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 
a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS 
a 93/42/EHS 

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích 05.20 05.19 05.20 

MZD MZD Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 
o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 
98/79/ES a rozhodnutí Komise 
2010/227/EU 

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích 05.20 05.19 05.20 

MZD MZD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2398 ze dne 12. prosince 
2017, 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 

01.20 11.19 01.20 
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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 
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 

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 

04.19 02.19 04.19 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálně-klimatických opatření 
a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., 
o podmínkách provádění agroenvironmentálních 
opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů 

02.19 04.19 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění 
opatření ekologické zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 
Sb., o podmínkách poskytování plateb pro 
přechodně podporované oblasti s přírodními 
omezeními 

02.19 04.19 

MZe MZe 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, 
v platném znění 

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek 
poskytnutí dotace na provádění opatření ke 
zlepšení obecných podmínek pro produkci 
včelařských produktů a jejich uvádění na trh 
a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády 

08.19 06.19 08.19 

MZe MZe Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
pokud jde o podporu v odvětví včelařství 

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek 
poskytnutí dotace na provádění opatření ke 
zlepšení obecných podmínek pro produkci 
včelařských produktů a jejich uvádění na trh 
a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády 

08.19 06.19 08.19 
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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 Prováděcí nařízení Komise (EU) 
2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o podporu 
v odvětví včelařství 

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek 
poskytnutí dotace na provádění opatření ke 
zlepšení obecných podmínek pro produkci 
včelařských produktů a jejich uvádění na trh 
a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády 

08.19 06.19 08.19 

MZe MZe 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 

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 

01.20 10.19 01.20 

MZe MZe 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 

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

01.20 10.19 01.20 

MZe MZe Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 834/2007 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů 

01.21 12.19 01.21 

 

 

 


