Příloha č. 7
Přehled mimořádných zasedání společných pracovních komisí Legislativní
rady v roce 2018 a na nich projednaných legislativních materiálů
a přehled zkrácených řízení provedených v roce 2018 jednotlivými pracovními
komisemi Legislativní rady vlády a na nich projednaných legislativních
materiálů

A. Mimořádná zasedání společných pracovních komisí Legislativní rady vlády
(ad hoc komise)
Termín
15.05.2018

Členové ad hoc komise
- členové PK pro finanční právo
- členové PK pro soukromé právo

Předkladatel

Legislativní materiál (čj.)

MF

návrh zákona, kterým se
mění některé zákony v oblasti
daní od roku 2019
(350/17)

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
(352/18)
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B. Zkrácená řízení pracovních komisí Legislativní rady vlády
Pracovní komise
LRV
Veřejné právo I
– správní právo č. 1

Veřejné právo I
– správní právo č. 2

Termín

Předkladatel

Legislativní materiál

22.1.2018

MPO

Návrh vyhlášky o stanovení zón tíhového
zrychlení na území České republiky pro účely
posuzování shody vah s neautomatickou
činností

17.4.2018

MPO

Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška
č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné
činnosti související se zabezpečením
vydávání a řádné distribuce českých
technických norem a úplata za jejich
poskytování, a některé další vyhlášky

19.4.2018

MZD

Návrh vyhlášky o nastavitelných parametrech
přerozdělování finančních prostředků
veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019

27.4.2018

MZD

Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů
některých dokladů o vzdělání pro akreditované
kvalifikační kurzy, certifikované kurzy
a specializační vzdělávání

2.7.2018

MPSV

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony

10.7.2018

MV

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

6.8.2018

MMR

Návrh vyhlášky o výši ročního příspěvku
cestovní kanceláře do garančního fondu pro
rok 2019

6.8.2018

MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů

21.2.2018

MMR

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění vyhlášky
č. 63/2013 Sb.

26.4.2018

MZE

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního
odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění
vyhlášky č. 236/2000 Sb.

19.7.2018

MŠMT

Návrh vyhlášky o předkládání údajů
o předpokládaných počtech pedagogických
pracovníků a jejich platovém zařazení

19.7.2018

MŠMT

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol
a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol
a školských zařízení a ze školní matriky
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(vyhláška o dokumentaci škol a školských
zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Veřejné právo I
– správní právo č. 3

19.7.2018

MZE

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů

31.8.2018

MZD

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše
úhrad hrazených služeb a regulačních
omezení pro rok 2019

17.9.2018

MŠMT

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších
předpisů

2.5.2018

MZE

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam
vinařských podoblastí, vinařských obcí
a viničních tratí

20.6.2018

MŠMT

Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška
č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další
vyhlášky

20.6.2018

MŠMT

Návrh novely vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů

20.6.2018

MŠMT

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další vyhlášky

9.7.2018

MSP

Návrh vyhlášky o personálním a materiálním
vybavení a standardech výkonu funkce
insolvenčního správce

9.7.2018

MŽP

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

31.7.2018

MŽP

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů

31.7.2018

MŽP

Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky
významných lokalit zařazených do evropského
seznamu

31.7.2018

MŠMT

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny,
pro které je přípustná reklama a které lze
nabízet k prodeji a prodávat ve školách
a školských zařízeních
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Veřejné právo II
– finanční právo

Veřejné právo III

24.9.2018

MV

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné
způsobilosti úředníků územních
samosprávních celků, ve znění pozdějších
předpisů

4.1.2018

ČNB

Návrh vyhlášky o některých podmínkách
výkonu činnosti platební instituce, správce
informací o platebním účtu, poskytovatele
platebních služeb malého rozsahu, instituce
elektronických peněz a vydavatele
elektronických peněz malého rozsahu

23.3.2018

ČNB

Návrh vyhlášky o vydání bankovek po 100 Kč
vzoru 2018

23.3.2018

ČNB

Návrh vyhlášky o vydání bankovek po 200 Kč
vzoru 2018

6.4.2018

MF

Návrh vyhlášky o tabákových nálepkách

20.4.2018

ČNB

Návrh vyhlášky o hlášení bezpečnostních
a provozních incidentů osobami oprávněnými
poskytovat platební služby

20.4.2018

ČNB

Návrh vyhlášky o službách spojených
s platebním účtem, na které se vztahuje
jednotné označení

18.5.2018

MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon
č. 370/2017 Sb., o platebním styku

18.5.2018

MPO

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

12.7.2018

MV

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

10.8.2018

MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů

20.9.2018

ČNB

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České
národní bance osobami, které náleží do
sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky
č. 215/2014 Sb.

20.9.2018

ČNB

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné
pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské
deklarace

20.9.2018

ČNB

Návrh vyhlášky o vydání pamětní zlaté mince
po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku
Československa

5.10.2018

MF

Návrh vyhlášky o tabákových nálepkách

20.11.18

MV

Návrh nařízení vlády o oborech státní služby

23.2.2018

MSP

Návrh věcného záměru zákona o hromadných
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– pracovní právo a
sociální věci

žalobách
2.7.2018

MPSV

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony

21.11.18

MV

Návrh nařízení vlády o oborech státní služby

20.12.18

MPSV

Návrh vyhlášky o změně sazby základní
náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné
ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad

Veřejné právo IV
– evropské právo

15.8.2018

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, zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění
pozdějších předpisů

Soukromé právo

29.3.2018

ČSÚ

Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021

13.4.2018

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

11.5.2018

MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon
č. 370/2017 Sb., o platebním styku

7.6.2018

MMR

Návrh vyhlášky o vzorech formulářů pro
jednotlivé typy zájezdů a spojených
cestovních služeb

7.6.2018

MSP

Návrh vyhlášky o stanovení formulářů žádosti
o určení advokáta a formuláře podnětu
k poskytnutí jednorázové právní porady

7.6.2018

MSP

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů
za poskytování právních služeb (advokátní
tarif), ve znění pozdějších předpisů

4.7.2018

MSP

Návrh vyhlášky o personálním a materiálním
vybavení a standardech výkonu funkce
insolvenčního správce

30.8.2018

MF

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s podporou výkonu práv
akcionářů

13.9.2018

ČNB

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 314/2013 Sb., o předkládání informací
a podkladů České národní bance osobami,
které náleží do sektoru finančních institucí,
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ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.

Trestní právo

Hodnocení dopadů
regulace (RIA)

13.9.2018

MSP

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební
řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky
(advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších
předpisů

2.2.2018

MV

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

2.2.2018

MV

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zpracování
osobních údajů

9.3.2018

MSP

4.6.2018

PV + BIS

10.8.2018

MSP

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů
Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách
České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 154/1994 Sb.,
o Bezpečnostní informační službě, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb.,
o Vojenském zpravodajství, ve znění
pozdějších předpisů
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, zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění
pozdějších předpisů

17.5.2018

MF

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

31.5.2018

MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů

25.9.2018

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

14.12.2018

MZE

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů

