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Rok 2023 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí1 

1. PV NBÚ Návrh nařízení vlády o Katalogu oblastí utajovaných 
informací  2023 1. Q 07.23 Ne Ne Ne 

2. PV NSA Návrh zákona o podpoře sportu  2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí2 

1. MV  
Návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký 
zákon)  2023 1. Q 01.25 Ano Ano Ne 

2. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 1. Q 07.24 Ano Ne Ne 

3. MV  Návrh nařízení vlády o stupnicích základních tarifů 
pro příslušníky bezpečnostních sborů  2023 4. Q 01.24 Ne Ne Ne 

4. 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 náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých 

 2023 4. Q 01.24 Ne Ne Ne 

5. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 
(zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších 
předpisů 

 2023 4. Q 07.24 Ano Ano Ne 

6. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony 

 2023 4. Q 01.25 Ne 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. 
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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí3 

1. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s úpravou zdravotních a sociálních služeb  2023 1. Q 01.24 Ano Ne Ne 

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

 2023 1. Q 01.24 Ano Ne Ne 

3. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů 

 2023 1. Q 07.23 Ano Ne Ne 

4. MPSV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 3. Q 01.25 Ano Ne Ne 

5. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů  2023 3. Q 01.25 Ano Ano Ne 

6. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu 
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového 
základu pro rok 2024, základní výměry důchodu 
stanovené pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 
2024 

 2023 3. Q 01.24 Ne Ne Ne 

7. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu 
v roce 2024 

 2023 3. Q 01.24 Ne Ne Ne 

 

                                                 
3 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí4 

8. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2024 
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení 

 2023 4. Q 01.24 Ne Ne Ne 

9. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  2023 4. Q 01.26 Ano 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 o úpravě náhrady) 

 2023 4. Q 01.24 Ne Ne Ne 

11. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů  2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

12. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí5 

1. MMR  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., 
o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění 
pozdějších předpisů 

 2023 3. Q 07.24 Ano Ano Ne 

2. MMR MPSV Návrh zákona o podpoře v bydlení  2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

3. MMR  

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 

01.24 2023 4. Q 01.24 Ne Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3. 

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 

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

 

                                                 
5 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí6 

1. MZD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů 

 2023 2. Q 07.24 Ano Ne Ne 

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

 2023 2. Q 01.24 Ano Ano Ne 

3. MZD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/2021 Sb., 
o elektronizaci zdravotnictví  2023 4. Q 01.25 Ano Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí7 

1. MF  Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla 12.23 2023 1. Q 01.24 Ano Ne Ne 

2. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony v souvislosti 
s implementací nařízení o pilotním režimu 

Dosud není 
znám 2023 1. Q 01.24 Ne Ne Ne 

3. MF  Návrh zákona o trhu s bankovními úvěry 12.23 2023 1. Q 01.24 Ano Ne Ne 

4. MF  Věcný záměr zákona o řízení a kontrole veřejných 
financí  2023 2. Q  Ano Ano Ano 

5. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 
ve znění pozdějších předpisů 

 2023 2. Q 01.25 Ano Ne Ne 

6. MF  Návrh zákona o úvěrových institucích  2023 2. Q 01.25 Ano Ne Ne 

7. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  2023 2. Q 01.24 Ano Ne Ne 

8. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, 
ve znění pozdějších předpisů 

 2023 2. Q 01.24 Ano Ne 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí8 

9. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2024  2023 3. Q 01.24 Ne Ne Ne 

10. MF MPSV 
MZD 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony v souvislosti se zřízením jednoho 
inkasního místa 

 2023 3. Q 01.25 Ano Ne Ne 

11. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

12. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony  

01.259 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

13. MF ČNB 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/2011 Sb., 
o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 
Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

14. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

15. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé související zákony 

 2023 4. Q 01.25 Ne 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. 
9 Odhadovaný termín. 



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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí10 

16. MF  Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti  2023 4. Q 01.25 Ne Ne Ne 

17. MF  Návrh zákona o daňové brzdě (případně ústavní zákon 
+ zákon)  2023 4. Q 01.25 Ne Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 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 o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní 
odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění 
(kodifikované znění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/2118/EU. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací 
a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/89/EU, 2012/23/EU, 2013/58/EU a 2014/51/EU. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/2118/EU ze dne 24. listopadu 2021, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/103 ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových 
vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (kodifikované znění). 

2. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony v souvislosti s implementací 
nařízení o pilotním režimu 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o pilotním režimu pro tržní infrastruktury vedené na technologii 
sdíleného registru 

3. Návrh zákona o trhu s bankovními úvěry 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 

6. Návrh zákona o úvěrových institucích 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových 
institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 
2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, v platném znění („CRD IV“) 
 
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích 
na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění („CRR I“) 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 
2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu („CRD V“) 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé 
závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům 
kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) 
č. 648/2012 („CRR II“) 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

12. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o pravomoci 
orgánů dohledu, sankce, pobočky ze třetích zemí a environmentální a sociální rizika a rizika v oblasti správy 
a řízení, a kterou se mění směrnice 2014/59/EU („CRD VI“) 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky 
k úvěrovému riziku, riziku úvěrové úpravy v ocenění, operačnímu riziku, tržnímu riziku a na výstupní práh  
(„CRR III“) 

15. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé související zákony 

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

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí11 

1. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., 
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie  
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

2023 1. Q 
 

01.24 Ano Ne Ne 

2. MK  Návrh zákona o veřejných kulturních institucích  2023 2. Q 07.24 Ano Ne Ne 

3. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., 
o některých druzích podpory kultury a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 227/2009 Sb.  

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

4. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., 
o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech 
a povinnostech při vydávání periodického tisku 
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí12 

1. 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 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 
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům 
a pozůstalým) 

 2023 4. Q 01.24 Ne Ne Ne 

2. MO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

3. MO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., 
o ozbrojených silách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

4. MO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., 
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

5. MO MPSV 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., 
o účastnících odboje a odporu proti komunismu, 
ve znění pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano 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. 



14 
 

 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí13 

1. KML  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách a v politických 
hnutích, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí14 

1. MVVI  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších 
předpisů 

 2023 1. Q 01.24 Ano Ne 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí15 

1. MPO  
Návrh zákona o vytváření, sdílení, užití a správě 
informací o stavbě během jejich celého životního cyklu 
(zákon o informačním modelování staveb) 

 2023 2. Q 07.24 Ano Ano Ne 

2. MPO  Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití 
do staveb a o změně některých zákonů  2023 3. Q 07.24 Ano Ne Ne 

3. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., 
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 
 a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 2023 4. Q 07.24 Ano 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. 
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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí16 

1. MŠMT  Legislativní úprava dalších prvků duálního vzdělávání 
v podmínkách České republiky  2023 1. Q 07.24 Ano Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí17 

1. 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, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 1. Q 01.24 Ne Ne Ne 

2. MZE  

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

04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

3. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

4. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

5. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády 

04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

6. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence Natura 2000 na zemědělské půdě 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

7. MZE  
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence pro oblasti s přírodními a jinými 
omezeními 

04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

8. MZE  
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence agroenvironmentálně-klimatických 
opatření 

04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne 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. 



19 
 

 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí18 

9. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence ekologické zemědělství 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

10. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence pro dobré životní podmínky zvířat 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

11. MZE  
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence pro zvýšení obranyschopnosti 
v chovu prasat vakcinací 

04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

12. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence pro zalesňování zemědělské půdy 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

13. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence lesnicko-environmentální platby 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

14. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence pro agrolesnictví 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

15. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů  2023 4. Q 04.25 Ano Ano 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 

2. 

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

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  

3. 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům 

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  
 
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 

4. 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek pravidel podmíněnosti plateb 
zemědělcům 

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  
 
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 

5. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 330/2019 Sb., 
o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření, 
ve znění pozdějších předpisů, a další 
související 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 

6. 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek provádění intervence Natura 2000 
na zemědělské půdě 

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  
 
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 
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7. 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek provádění intervence pro oblasti 
s přírodními a jinými omezeními 

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  
 
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 

8. 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek provádění intervence 
agroenvironmentálně-klimatických opatření 

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  
 
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 

9. 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek provádění intervence ekologické 
zemědělství 

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  
 
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 

10. 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek provádění intervence pro dobré 
životní podmínky zvířat 

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  
 
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 
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11. 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek provádění intervence pro zvýšení 
obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací 

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  
 
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 

12. 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek provádění intervence 
pro zalesňování zemědělské půdy 

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  
 
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 

13. 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek provádění intervence lesnicko-
environmentální platby 

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  
 
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 

14. 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek provádění intervence 
pro agrolesnictví 

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  
 
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 
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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí19 

1. MŽP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  2023 1. Q 01.24 Ano Ne Ne 

2. MŽP  Návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické 
služby  2023 2. Q 07.24 Ano Ne Ne 

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

 2023 2. Q 01.25 Ano Ne Ne 

4. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

 2023 4. Q 07.24 Ano Ne Ne 

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

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
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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Rok 2024 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí20 

1. MV  Návrh nařízení vlády o stupnicích základních tarifů 
pro příslušníky bezpečnostních sborů  2024 4. Q 01.25 Ne Ne Ne 

2. 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 náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých 

 2024 4. Q 01.25 Ne Ne 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí21 

1. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2023, přepočítacího koeficientu 
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2023, redukčních hranic pro stanovení výpočtového 
základu pro rok 2025, základní výměry důchodu 
stanovené pro rok 2025 a o zvýšení důchodů v roce 
2025 

 2024 3. Q 01.25 Ne Ne Ne 

2. MPSV  
Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu 
v roce 2025  2024 3. Q 01.25 Ne Ne Ne 

3. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2025 
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení 

 2024 4. Q 01.25 Ne 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 o úpravě náhrady) 

 2024 4. Q 01.25 Ne Ne 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. 



26 
 

 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí22 

1. MMR  Návrh zákona o cestovním ruchu  2024 2. Q 07.25 Ano 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. 
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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí23 

1. MZD  Návrh zákona o humánních léčivých přípravcích  2024 2. Q 01.26 Ano Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí24 

1. MF  Návrh zákona o energetických daních  2024 1. Q 01.25 Ano Ne Ne 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., 
o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 01.25 2024 1. Q 01.25 Ano Ne Ne 

3. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 

06.2525 2024 2. Q 06.25 Ano Ne Ne 

4. MF  

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 

06.25 2024 2. Q 06.25 Ano Ne Ne 

5. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2025  2024 3. Q 01.25 Ne Ne Ne 

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

2. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, 
ve znění pozdějších předpisů 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech 

3. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Návrh směrnice, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 
o systémech pojištění vkladů 

4. 
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 

Návrh směrnice, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, 
kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a 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 
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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí26 

1. MK  
Návrh zákona, kterým se mění zákon o vstupu a dovozu 
některých kulturních statků na celní území Evropské 
unie a o změně některých souvisejících zákonů 

06.25 2024 3. Q 06.25 Ne Ne Ne 

2. MK  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení 
vlády v oblasti prohlašování některých kulturních 
památek za národní kulturní památky 

 2024 4. Q 07.25 Ne Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
o vstupu a dovozu některých kulturních 
statků na celní území Evropské unie 
a o změně některých souvisejících zákonů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních 
statků 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1079 ze dne 24. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních 
statků 

 
 

                                                 
26 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí27 

1. MO  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu  2024 2. Q 01.25 Ne Ne Ne 

2. 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 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 
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům 
a pozůstalým) 

 2024 4. Q 01.25 Ne 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí28 

1. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,  
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů  2024 2. Q 01.25 Ano 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. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti (přepracované znění) 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) 

 

                                                 
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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí29 

1. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů 

 2024 1. Q 01.25 Ano Ano Ne 

2. 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 

 2024 1. Q 01.25 Ano Ne Ne 

3. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších 
předpisů  

 2024 3. Q 07.25 Ano Ano 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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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí30 

1. MZE  Návrh zákona o veterinárních léčivých přípravcích  2024 2. Q 01.26 Ano Ne Ne 

2. MZE MŽP 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 
a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 

07.24 2024 2. Q 07.24 Ano Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu, 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů 

 
                                                 
30 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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Rok 2025 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí31 

1. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 2025 2. Q 01.26 Ano Ne Ne 

2. MV  Návrh nařízení vlády o stupnicích základních tarifů 
pro příslušníky bezpečnostních sborů 

 2025 4. Q 01.26 Ne Ne Ne 

3. 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 náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých 

 2025 4. Q 01.26 Ne Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí32 

1. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2024, přepočítacího koeficientu 
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2024, redukčních hranic pro stanovení výpočtového 
základu pro rok 2026, základní výměry důchodu 
stanovené pro rok 2026 a o zvýšení důchodů v roce 
2026 

 2025 3. Q 01.26 Ne Ne Ne 

2. MPSV  
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 
2026  2025 3. Q 01.26 Ne Ne Ne 

3. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2026 
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení 

 2025 4. Q 01.26 Ne 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 o úpravě náhrady) 

 2025 4. Q 01.26 Ne Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí33 

1. MMR  

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 

01.26 2025 4. Q 01.26 Ne Ne Ne 

2. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  2025 4. Q 01.27 Ano Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. 

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 

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

 

                                                 
33 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí34 

1. MZD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 

 2025 1. Q 01.26 Ano Ne 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. 
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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí35 

1. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

 2025 1. Q 01.26 Ano Ne Ne 

2. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2026  2025 3. Q 01.26 Ne Ne Ne 

3. MF  Návrh zákona o globální minimální dani 12.22 
Termín 

dosud nelze 
stanovit 

Termín 
dosud nelze 

stanovit 
Ano Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3. Návrh zákona o globální minimální dani Návrh směrnice Rady zajišťující globální minimální zdanění nadnárodních společností v Evropské unii 

 

                                                 
35 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí36 

1. 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 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 
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům 
a pozůstalým) 

 2025 4. Q 01.26 Ne 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. 
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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí37 

1. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů 

 2025 1. Q 01.26 Ano Ne Ne 

 
 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÉ ČLENĚNÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

I. čtvrtletí 2023 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí38 

1. PV NBÚ Návrh nařízení vlády o Katalogu oblastí utajovaných 
informací  2023 1. Q 07.23 Ne Ne Ne 

2. MV  Návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký 
zákon)  2023 1. Q 01.25 Ano Ano Ne 

3. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 1. Q 07.24 Ano Ne Ne 

4. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s úpravou zdravotních a sociálních služeb  2023 1. Q 01.24 Ano Ne Ne 

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

 2023 1. Q 01.24 Ano Ne Ne 

6. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů 

 2023 1. Q 07.23 Ano Ne Ne 

7. MF  Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla 12.23 2023 1. Q 01.24 Ano 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. 



2 

 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí39 

8. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony v souvislosti 
s implementací nařízení o pilotním režimu 

Dosud není 
znám 2023 1. Q 01.24 Ne Ne Ne 

9. MF  Návrh zákona o trhu s bankovními úvěry 12.23 2023 1. Q 01.24 Ano Ne Ne 

10. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., 
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie  
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

2023 1. Q 
 

01.24 Ano Ne Ne 

11. MVVI  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších 
předpisů 

 2023 1. Q 01.24 Ano Ne Ne 

12. MŠMT  Legislativní úprava dalších prvků duálního vzdělávání 
v podmínkách České republiky  2023 1. Q 07.24 Ano Ne Ne 

13. 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, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 1. Q 01.24 Ne Ne Ne 

14. MZE  

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

04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

15. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne 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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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí40 

16. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům 

04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

17. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády 

04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

18. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence Natura 2000 na zemědělské půdě 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

19. MZE  
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence pro oblasti s přírodními a jinými 
omezeními 

04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

20. MZE  
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence agroenvironmentálně-klimatických 
opatření 

04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

21. MZE  
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence ekologické zemědělství 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

22. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence pro dobré životní podmínky zvířat 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

23. MZE  
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence pro zvýšení obranyschopnosti 
v chovu prasat vakcinací 

04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

24. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence pro zalesňování zemědělské půdy 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne 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. 
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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí41 

25. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence lesnicko-environmentální platby 

04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

26. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek 
provádění intervence pro agrolesnictví 04.23 2023 1. Q 04.23 Ne Ne Ne 

27. MŽP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 1. Q 01.24 Ano Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 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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II. čtvrtletí 2023 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí42 

1. MZD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů 

 2023 2. Q 07.24 Ano Ne Ne 

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

 2023 2. Q 01.24 Ano Ano Ne 

3. MF  Věcný záměr zákona o řízení a kontrole veřejných 
financí  2023 2. Q  Ano Ano Ano 

4. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 
ve znění pozdějších předpisů 

 2023 2. Q 01.25 Ano Ne Ne 

5. MF  Návrh zákona o úvěrových institucích  2023 2. Q 01.25 Ano Ne Ne 

6. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  2023 2. Q 01.24 Ano Ne Ne 

7. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, 
ve znění pozdějších předpisů 

 2023 2. Q 01.24 Ano Ne Ne 

8. MK  Návrh zákona o veřejných kulturních institucích  2023 2. Q 07.24 Ano Ne Ne 

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



6 

 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí43 

9. MPO  
Návrh zákona o vytváření, sdílení, užití a správě 
informací o stavbě během jejich celého životního cyklu 
(zákon o informačním modelování staveb) 

 2023 2. Q 07.24 Ano Ano Ne 

10. MŽP  Návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické 
služby  2023 2. Q 07.24 Ano Ne Ne 

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

 2023 2. Q 01.25 Ano 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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III. čtvrtletí 2023 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí44 

1. MPSV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 3. Q 01.25 Ano Ne Ne 

2. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů  2023 3. Q 01.25 Ano Ano Ne 

3. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu 
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového 
základu pro rok 2024, základní výměry důchodu 
stanovené pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 
2024 

 2023 3. Q 01.24 Ne Ne Ne 

4. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu 
v roce 2024  2023 3. Q 01.24 Ne Ne Ne 

5. MMR  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., 
o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění 
pozdějších předpisů 

 2023 3. Q 07.24 Ano Ano Ne 

6. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2024  2023 3. Q 01.24 Ne 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. 



8 

 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí45 

7. MF MPSV 
MZD 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony v souvislosti se zřízením jednoho 
inkasního místa 

 2023 3. Q 01.25 Ano Ne Ne 

8. MPO  
Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití 
do staveb a o změně některých zákonů  2023 3. Q 07.24 Ano Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 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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IV. čtvrtletí 2023 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí46 

1. PV NSA Návrh zákona o podpoře sportu  2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ano 

2. MV  Návrh nařízení vlády o stupnicích základních tarifů 
pro příslušníky bezpečnostních sborů  2023 4. Q 01.24 Ne Ne Ne 

3. 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 náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých 

 2023 4. Q 01.24 Ne Ne Ne 

4. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 
(zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších 
předpisů 

 2023 4. Q 07.24 Ano Ano Ne 

5. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony 

 2023 4. Q 01.25 Ne Ne Ne 

6. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2024 
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení 

 2023 4. Q 01.24 Ne Ne Ne 

7. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  2023 4. Q 01.26 Ano 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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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí47 

8. 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 o úpravě náhrady) 

 2023 4. Q 01.24 Ne Ne Ne 

9. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů  2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

10. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

11. MMR MPSV Návrh zákona o podpoře v bydlení  2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

12. MMR  

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 

01.24 2023 4. Q 01.24 Ne Ne Ne 

13. MZD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/2021 Sb., 
o elektronizaci zdravotnictví 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ano Ne 

14. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

15. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony  

01.2548 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

 

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

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí49 

16. MF ČNB 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/2011 Sb., 
o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 
Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

17. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

18. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé související zákony 

 2023 4. Q 01.25 Ne Ne Ne 

19. MF  Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti  2023 4. Q 01.25 Ne Ne Ne 

20. MF  Návrh zákona o daňové brzdě (případně ústavní zákon 
+ zákon)  2023 4. Q 01.25 Ne Ne Ne 

21. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., 
o některých druzích podpory kultury a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 227/2009 Sb.  

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

22. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., 
o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech 
a povinnostech při vydávání periodického tisku 
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano 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. 



12 

 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí50 

23. 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 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 
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům 
a pozůstalým) 

 2023 4. Q 01.24 Ne Ne Ne 

24. MO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

25. MO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., 
o ozbrojených silách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

26. MO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., 
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

27. MO MPSV 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., 
o účastnících odboje a odporu proti komunismu, 
ve znění pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

28. KML  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách a v politických 
hnutích, ve znění pozdějších předpisů 

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ano 

 
 
 
 

                                                 
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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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí51 

29. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., 
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 
 a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 2023 4. Q 07.24 Ano Ne Ne 

30. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů  2023 4. Q 04.25 Ano Ano Ne 

31. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

 2023 4. Q 07.24 Ano Ne Ne 

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

 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 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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I. čtvrtletí 2024 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí52 

1. MF  Návrh zákona o energetických daních  2024 1. Q 01.25 Ano Ne Ne 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., 
o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 01.25 2024 1. Q 01.25 Ano Ne Ne 

3. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů 

 2024 1. Q 01.25 Ano Ano Ne 

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 

 2024 1. Q 01.25 Ano 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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II. čtvrtletí 2024 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí53 

1. MMR  Návrh zákona o cestovním ruchu  2024 2. Q 07.25 Ano Ne Ne 

2. MZD  Návrh zákona o humánních léčivých přípravcích  2024 2. Q 01.26 Ano Ne Ne 

3. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 

06.2554 2024 2. Q 06.25 Ano Ne Ne 

4. MF  

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 

06.25 2024 2. Q 06.25 Ano Ne Ne 

5. MO  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu  2024 2. Q 01.25 Ne Ne Ne 

6. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,  
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů  2024 2. Q 01.25 Ano Ano Ne 

7. MZE  Návrh zákona o veterinárních léčivých přípravcích  2024 2. Q 01.26 Ano Ne Ne 

8. MZE MŽP 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 
a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 

07.24 2024 2. Q 07.24 Ano 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. 
54 Odhadovaný termín. 



16 

 

 
III. čtvrtletí 2024 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí55 

1. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2023, přepočítacího koeficientu 
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2023, redukčních hranic pro stanovení výpočtového 
základu pro rok 2025, základní výměry důchodu 
stanovené pro rok 2025 a o zvýšení důchodů v roce 
2025 

 2024 3. Q 01.25 Ne Ne Ne 

2. MPSV  
Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu 
v roce 2025  2024 3. Q 01.25 Ne Ne Ne 

3. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2025  2024 3. Q 01.25 Ne Ne Ne 

4. MK  
Návrh zákona, kterým se mění zákon o vstupu a dovozu 
některých kulturních statků na celní území Evropské 
unie a o změně některých souvisejících zákonů 

06.25 2024 3. Q 06.25 Ne Ne Ne 

5. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších 
předpisů  

 2024 3. Q 07.25 Ano Ano 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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IV. čtvrtletí 2024 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí56 

1. MV  Návrh nařízení vlády o stupnicích základních tarifů 
pro příslušníky bezpečnostních sborů  2024 4. Q 01.25 Ne Ne Ne 

2. 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 náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých 

 2024 4. Q 01.25 Ne Ne Ne 

3. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2025 
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení 

 2024 4. Q 01.25 Ne 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 o úpravě náhrady) 

 2024 4. Q 01.25 Ne Ne Ne 

5. MK  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení 
vlády v oblasti prohlašování některých kulturních 
památek za národní kulturní památky 

 2024 4. Q 07.25 Ne Ne 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. 
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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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí57 

6. 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 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 
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům 
a pozůstalým) 

 2024 4. Q 01.25 Ne 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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I. čtvrtletí 2025 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí58 

1. MZD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 

 2025 1. Q 01.26 Ano Ne Ne 

2. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

 2025 1. Q 01.26 Ano Ne Ne 

3. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů 

 2025 1. Q 01.26 Ano 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. 
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II. čtvrtletí 2025 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí59 

1. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 2025 2. Q 01.26 Ano Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 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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III. čtvrtletí 2025 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí60 

1. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2024, přepočítacího koeficientu 
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2024, redukčních hranic pro stanovení výpočtového 
základu pro rok 2026, základní výměry důchodu 
stanovené pro rok 2026 a o zvýšení důchodů v roce 
2026 

 2025 3. Q 01.26 Ne Ne Ne 

2. MPSV  
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 
2026  2025 3. Q 01.26 Ne Ne Ne 

3. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2026  2025 3. Q 01.26 Ne Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 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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IV. čtvrtletí 2025 

 
 

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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí61 

1. MV  Návrh nařízení vlády o stupnicích základních tarifů 
pro příslušníky bezpečnostních sborů  2025 4. Q 01.26 Ne Ne Ne 

2. 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 náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých 

 2025 4. Q 01.26 Ne Ne Ne 

3. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2026 
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení 

 2025 4. Q 01.26 Ne 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 o úpravě náhrady) 

 2025 4. Q 01.26 Ne Ne Ne 

5. MMR  

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 

01.26 2025 4. Q 01.26 Ne Ne Ne 

6. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 2025 4. Q 01.27 Ano Ne Ne 

7. MF  Návrh zákona o globální minimální dani 12.22 
Termín 

dosud nelze 
stanovit 

Termín 
dosud nelze 

stanovit 
Ano Ne Ne 

                                                 
61 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 informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí62 

8. 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 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 
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům 
a pozůstalým) 

 2025 4. Q 01.26 Ne Ne Ne 

 

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


