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1 

Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/50/EU ze dne 22. října 2013, kterou se 
mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků 
na průhlednost týkajících se informací o 
emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k 
obchodování na regulovaném trhu, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES 
o prospektu, který má být zveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 
obchodování a směrnice Komise 2007/14/ES, 
kterou se stanoví prováděcí pravidla k 
některým ustanovením směrnice 
2004/109/ES 

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

11.15 01.15 11.15 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/91/EU ze dne 23. července 2014, 
kterou se mění směrnice 2009/65/ES o 
koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, 
zásady odměňování a sankce 

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

03.16 01.15 11.15 

MF Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o 
zlepšení vypořádání obchodů s cennými 
papíry v Evropské unii a centrálních 
depozitářích cenných papírů a o změně 
směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení 
(EU) č. 236/2012 

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

 01.15 11.15 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou 
se stanoví rámec pro ozdravné postupy a 

Návrh zákona o rámci pro ozdravné 
postupy a řešení problémů úvěrových 
institucí a obchodníků s cennými papíry 

12.14 01.151 06.15 

                                                 
1
 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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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

řešení krize úvěrových institucí a investičních 
podniků a kterou se mění směrnice Rady 
82/891/EHS, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 
2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 
2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
rámci pro ozdravné postupy a řešení 
problémů úvěrových institucí a obchodníků 
s cennými papíry 

12.14 01.152 06.15 

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

Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole 12.13 02.153 01.16 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
systémech pojištění vkladů 

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

07.15 03.154 07.15 

MF Směrnice Rady 2014/86/EU ze dne 8. 
července 2014, kterou se mění směrnice 
2011/96/EU o společném systému zdanění 
mateřských a dceřiných společností z 
různých členských států 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů 

12.15 04.155 01.16 

MF Směrnice Rady 2014/48/EU ze dne 24. 
března 2014, kterou se mění směrnice 
2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v 
podobě úrokových plateb 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů 

01.16 04.15 01.16 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích 
finančních nástrojů a o změně směrnic 
2002/92/ES a 2011/61/EU 

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

07.16 05.15 07.16 

                                                 
2
 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. 
3
 Ve věci transpozice příslušné směrnice již bylo proti České republice zahájeno řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU. 

4
 Navrhovaný termín je stanoven se zpožděním 6 měsíců ve vztahu k termínu dle Metodických pokynů, resp. návrh má být předložen vládě 3 měsíce před uplynutím lhůty pro 

provedení transpozice. Předložení návrhu vládě v tak pozdním termínu povede k ohrožení včasného provedení transpozice směrnice. Směrnice byla navíc přijata legislativním 
postupem a vztahuje se tak na ni postup dle čl. 260 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, který vystavuje Českou republiku reálnému nebezpečí uložení finanční sankce již v prvním 
kole řízení u Soudního dvora. 
5
 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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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
trestních sankcích za zneužívání trhu 
(směrnice o zneužívání trhu) 

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

07.16 05.15 07.16 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o 
trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti 
padělání, kterou se nahrazuje rámcové 
rozhodnutí Rady 2000/383/SVV 

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

05.16 05.15 07.16 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o 
smlouvách o spotřebitelském úvěru na 
nemovitosti určené k bydlení a o změně 
směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení 
(EU) č. 1093/2010 

Návrh zákona o úvěrech pro spotřebitele 03.16 06.15 03.16 

MF Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní 
kodex Unie 

Návrh právní úpravy navazující na celní 
kodex Unie 

05.16 06.15 05.16 

MF Návrh směrnice Rady, kterou se mění 
směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou 
automatickou výměnu informací v oblasti daní 
(dosud nebyla přijata - COM(2013) 348 final) 

Návrh právní úpravy navazující na změny 
právní úpravy EU a OECD v oblasti 
mezinárodní spolupráce a poskytování 
informací při správě daní 

Dosud není znám 06.15 01.16 

MF Návrh novely směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES o 
předcházení zneužití finančního systému 
k praní peněz a financování terorismu (dosud 
nezveřejněno) 

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 

Dosud není znám 06.15 01.16 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou 
se mění směrnice 2006/43/ES o povinném 
auditu ročních a konsolidovaných účetních 
závěrek 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
93/2009 Sb., o auditorech a o změně 
některých zákonů (zákon o auditorech), ve 
znění pozdějších předpisů 

06.16 09.15 06.16 

MF Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o 
specifických požadavcích na povinný audit 
subjektů veřejného zájmu a o zrušení 
rozhodnutí Komise 2005/909/ES 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
93/2009 Sb., o auditorech a o změně 
některých zákonů (zákon o auditorech), ve 
znění pozdějších předpisů 

06.16 09.15 06.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o 
porovnatelnosti poplatků souvisejících s 
platebními účty, změně platebního účtu a 
přístupu k platebním účtům se základními 
prvky 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění 
pozdějších předpisů 

09.16 11.15 09.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 

implementaci 
Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MD Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o 
hlášení událostí v civilním letectví, analýze 
těchto hlášení a navazujících opatřeních a o 
změně nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, 
nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení 
Komise (ES) č. 1330/2007 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně 
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů 

11.156 09.15 06.16 

MD Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o 
pravidlech a postupech pro zavedení 
provozních omezení ke snížení hluku na 
letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, 
kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně 
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů 

06.16 09.15 06.16 

MD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o 
rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o 
zrušení směrnice 94/25/ES 

Návrh nařízení vlády o rekreačních 
plavidlech a vodních skútrech 

01.16 11.15 01.16 

 

                                                 
6
 Toto nařízení se nepoužije dříve, než vstoupí v platnost jeho prováděcí opatření (dosud není známo). 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 

implementaci 
Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MK Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o 
navracení kulturních statků neoprávněně 
vyvezených z území členského státu a o 
změně nařízení (EU) č. 1024/2012 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
101/2001 Sb., o navracení nezákonně 
vyvezených kulturních statků, ve znění 
pozdějších předpisů 

12.15 03.15 12.15 

MK Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o 
kolektivní správě autorského práva a práv s 
ním souvisejících a udělování licencí pro více 
území k právům k užití hudebních děl online 
na vnitřním trhu 

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

04.16 05.15 04.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 

implementaci 
Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 
účinnosti 

MPSV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o 
prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb a o 
změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní 
spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o 
systému IMI“) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a o změně 
souvisejících zákonů 

06.16 04.15 01.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 

implementaci 
Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MLR Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
opatřeních usnadňujících výkon práv 
udělených pracovníkům v souvislosti s jejich 
volným pohybem 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
198/2009 Sb., o rovném zacházení a o 
právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon), ve znění zákona 
č. 89/2012 Sb., zákon č. 349/1999 Sb., o 
Veřejném ochránci práv, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související předpisy 

05.16 08.15 01.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 

implementaci 
Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MMR Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o 
udělování koncesí 

Návrh zákona o veřejných zakázkách 04.16 04.15 01.16 

MMR Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES 

Návrh zákona o veřejných zakázkách 04.16 04.15 01.16 

MMR Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb a o zrušení 
směrnice 2004/17/ES 

Návrh zákona o veřejných zakázkách 04.16 04.15 01.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 

implementaci 
Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o 
harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se dodávání jednoduchých 
tlakových nádob na trh 

Návrh zákona o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich uvádění na 
trh podle společného rámce Evropské unie 
(zákon o posuzování shody stanovených 
výrobků) 

04.16 03.15 04.16 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o 
harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se elektromagnetické 
kompatibility 

Návrh zákona o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich uvádění na 
trh podle společného rámce Evropské unie 
(zákon o posuzování shody stanovených 
výrobků) 

04.16 03.15 04.16 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o 
harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se dodávání vah s 
neautomatickou činností na trh 

Návrh zákona o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich uvádění na 
trh podle společného rámce Evropské unie 
(zákon o posuzování shody stanovených 
výrobků) 

04.16 03.15 04.16 

Návrh nařízení vlády o technických 
požadavcích na váhy s neautomatickou 
činností 

04.16 12.15 04.16 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o 
harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se dodávání měřidel na trh 

Návrh zákona o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich uvádění na 
trh podle společného rámce Evropské unie 
(zákon o posuzování shody stanovených 
výrobků) 

04.16 03.15 04.16 

Návrh nařízení vlády o technických 
požadavcích na měřidla 

04.16 12.15 04.16 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o 
harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se výtahů a bezpečnostních 
komponent pro výtahy 

Návrh zákona o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich uvádění na 
trh podle společného rámce Evropské unie 
(zákon o posuzování shody stanovených 
výrobků) 

04.16 03.15 04.16 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o 
harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se zařízení a ochranných 
systémů určených k použití v prostředí s 
nebezpečím výbuchu 

Návrh zákona o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich uvádění na 
trh podle společného rámce Evropské unie 
(zákon o posuzování shody stanovených 
výrobků) 

04.16 03.15 04.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o 
harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se dodávání elektrických 
zařízení určených pro používání v určitých 
mezích napětí na trh 

Návrh zákona o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich uvádění na 
trh podle společného rámce Evropské unie 
(zákon o posuzování shody stanovených 
výrobků) 

04.16 03.15 04.16 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o 
opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací 

Návrh zákona o opatřeních ke snížení 
nákladů na budování vysokorychlostních 
sítí elektronických komunikací 

01.16 03.15 07.16 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o 
harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se dodávání tlakových 
zařízení na trh 

Návrh zákona o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich uvádění na 
trh podle společného rámce Evropské unie 
(zákon o posuzování shody stanovených 
výrobků) 

07.16 03.15 04.16 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/29/EU ze dne 12. června 2013 
o harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se dodávání pyrotechnických 
výrobků na trh 

Návrh nařízení vlády o technických 
požadavcích na pyrotechnické výrobky a 
jejich uvádění na trh 

06.15 04.15 06.15 

MPO Směrnice Komise 2014/79/EU ze dne 20. 
června 2014, kterou se mění dodatek C 
přílohy II směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, 
pokud jde o látky TCEP, TCPP a TDCP 

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

12.15 05.15 12.15 

MPO Směrnice Komise 2014/81/EU ze dne 23. 
června 2014, kterou se mění dodatek C 
přílohy II směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, 
pokud jde o bisfenol A 

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

12.15 05.15 12.15 

MPO Směrnice Komise 2014/84/EU ze dne 30. 
června 2014, kterou se mění dodatek A 
přílohy II směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, 
pokud jde o nikl 

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

07.15 05.15 07.15 



Příloha č. 2 
 

12 

Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o 
harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se dodávání výbušnin pro 
civilní použití na trh a dozoru nad nimi 

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

04.16 07.15 04.16 

Návrh nařízení vlády o technických 
požadavcích na výbušniny 

04.16 07.15 04.16 

MPO Směrnice 2014/53/EU Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o 
harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se dodávání rádiových 
zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES 

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, a zákon č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

06.16 09.15 06.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 

implementaci 
Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MSP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o 
zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z 
trestné činnosti v Evropské unii 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

10.16 12.15 10.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 

implementaci 
Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MŠMT Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, 
kterou se mění směrnice 2005/36/ES o 
uznávání odborných kvalifikací a nařízení 
(EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu („nařízení o systému 
IMI“) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace a jiné způsobilosti státních 
příslušníků členských států Evropské unie 
a některých příslušníků jiných států a o 
změně některých zákonů (zákon o 
uznávání odborné kvalifikace), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

01.16 04.15 01.16 



Příloha č. 2 
 

15 

 
Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 

implementaci 
Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o 
podmínkách vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí za účelem 
zaměstnání jako sezónní pracovníci 

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, a 
další související zákony 

09.16 09.15 09.16 

MV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o 
podmínkách vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí na základě převedení 
v rámci společnosti 

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, a 
další související zákony 

11.16 09.15 09.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 

implementaci 
Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o 
sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových a 
souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 
2001/37/ES 

Návrh zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných 
návykových látek a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o ochraně zdraví před 
návykovými látkami) 

05.16 01.15 01.16 

MZ Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 25. září 
2014 o podrobení látek 4-jod-2,5-dimethoxy-
N-(2-methoxybenzyl)fenethylamin (25I-
NBOMe), 3,4- dichlor-N-[[1-
(dimethylamino)cyklohexyl]methyl]benzamid 
(AH-7921), 3,4-methylendioxypyrovaleron 
(MDPV) a 2-(3-methoxyfenyl)-2-
(ethylamino)cyklohexanon (methoxetamin) 
kontrolním opatřením (2014/688/EU) 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o 
seznamech návykových látek 

10.15 04.15 06.15 

MZ Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o 
klinických hodnoceních humánních léčivých 
přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES 

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 

05.16 08.15 05.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 

implementaci 
Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

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 

Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády 

04.15 02.15 04.15 

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 

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek 
poskytování plateb pro oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními 

04.15 02.15 04.15 

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek 
poskytování plateb v oblasti Natura 2000 
na zemědělské půdě 

04.15 02.15 04.15 

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek 
provádění agroenvironmentálních a 
klimatických opatření 

04.15 02.15 04.15 

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek 
poskytování plateb v rámci ekologického 
zemědělství 

04.15 02.15 04.15 

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek 
poskytování plateb na dobré životní 
podmínky zvířat 

04.15 02.15 04.15 

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek 
poskytování plateb na zalesňování 
zemědělské půdy 

07.15 05.15 07.15 

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek 
poskytování plateb na lesnicko-
environmentální a klimatické služby a 
ochranu lesů 

03.16 11.15 03.16 

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 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a 
o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve 
znění pozdějších předpisů 

07.16 04.15 07.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MZE Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o 
sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových a 
souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 
2001/37/ES 

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 další související zákony 

05.16 06.15 05.16 

MZE Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o 
opatřeních pro dodržování pravidel, která 
vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu 
ke genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z 
jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii 

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 

05.16 06.15 05.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro 

implementaci 
Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MŽP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kterou se 
mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, 
pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní 
politiky 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o 
ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 
pozdějších předpisů 

09.15 03.15 09.15 

MŽP Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o 
fluorovaných skleníkových plynech a o 
zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 

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

01.17 12.15 01.17 

 
 
 
 


