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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 

 

1. PV NBÚ Věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti  03.12  Ano 
 

2. PV BIS, 
MO 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů  03.12 11.12 Ano 
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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 

 

1. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, ve znění pozdějších předpisů 12.12 05.12 12.12 Ano 

 

2. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  06.12 01.13 Ano 

 

3. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů 03.13 06.12 03.13 Ano 

 

4. MD  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o 
technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 

10.12 07.12 10.12 Ne 
 

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

 09.12 08.13 Ano 
 

6. MD  Věcný záměr zákona o silniční dopravě  12.12  Ano 
 

7. MD  Věcný záměr zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k 
řízení motorových vozidel  12.12  Ano 

 

8. MD  Věcný záměr zákona o dráhách  12.12  Ano 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při 
cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004. 

3. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v 
autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004. 

4. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o 
technických požadavcích na námořní 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Komise 2011/75/EU ze dne 2. září 2011, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námočním zařízení. 

5. 

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a 
incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 
216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 
2006/23/ES. 
Nařízení Komise (EU) č. 805/2011 ze dne 10. srpna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování 
průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 216/2008. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech 
v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002. 
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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 

 

1. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném 
značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 01.12 08.12 Ano 
 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění 
následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů  03.12 01.13 Ne 

 

3. MF 
ČNB  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  04.12 01.13 Ano 
 

4. MF  Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní 01.13 04.12 01.13 Ano 
 

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

12.12 
01.13 04.12 01.13 Ano 

 

6. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů 01.14 04.12 01.13 Ano 

 

7. MF  Věcný záměr zákona o dani z nemovitostí  05.12  Ano  

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

? 06.12 12.12 Ano 
 

9. MF  
Věcný záměr zákona o některých podmínkách nabízení, zprostředkování 
a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o 
distribuci finančních služeb) 

 06.12  Ano 
 

10. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém 
dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a 
obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění 
pozdějších předpisů 

06.13 06.12 06.13 Ne 

 

11. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve 
znění pozdějších předpisů 

10.12 
03.13 06.12 01.14 Ne 
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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 

12. MF  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 

10.12 
03.13 06.12 01.14 Ne 

13. MF  Návrh zákona o směnárenské činnosti  06.12 04.13 Ano 

14. MF PV Návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti 12.13 06.12 06.13 Ano 

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

 07.12 04.13 Ne 

16. MF  Návrh zákona o kolektivním investování 07.13 08.12 07.13 Ano 

17. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o kolektivním investování  08.12 07.13 Ne 

18. MF  Návrh zákona o dani z převodu nemovitostí  08.12 01.14 Ano 

19. MF MPSV, 
MZ Návrh zákona o příjmových daních  08.12 01.14 Ano 

20. MF MPSV, 
MZ 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o příjmových daních a v souvislosti s rekodifikací soukromého 
práva 

 08.12 01.14 Ne 

21. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013  08.12 01.13 Ne 

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

? 09.12 08.13 Ano 
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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 

23. MF  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením 
přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry a obezřetnostního dohledu nad nimi 

? 10.12 05.13 Ne 

24. MF  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části 
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2013  10.12 01.13 Ne 

25. MF  
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního 
dluhu splatných v letech 2013 a 2014 a na úhradu jistin státních dluhopisů 
odkupovaných z trhu v letech 2013 a 2014 

 10.12 01.13 Ne 

26. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém 
poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

 10.12 07.13 Ne 

27. MF  Návrh zákona o dohledu nad finančním trhem  11.12 01.14 Ne 

28. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o dohledu nad finančním trhem  11.12 01.14 Ne 

29. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních 
týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího 
některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 11.12 07.13 Ne 

30. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

12.13 12.12 01.14 Ano 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
6/1993 Sb., o České národní bance, ve 
znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

Smlouva o fungování EU. 
Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. 

4. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při 
správě daní 

Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 
77/799/EHS. 

5. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace. 
Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému 
daně z přidané hodnoty, pokud jde o místo poskytnutí služby. 

6. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011, o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. 

8. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh směrnice o systémech pojištění vkladů1. 

10. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad 
bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, 
pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry 
ve finančních konglomerátech a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o 
finančních konglomerátech), ve znění 
pozdějších předpisů 

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 
2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu („FICOD I“). 

11. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 

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)2. 
Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES, s ohledem 
na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy (Omnibus II). 
Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 
2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (FICOD I).  

12. 
Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona, 
kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o  

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). 
Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES, s ohledem  

                                                 
1 Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám. 
2 Směrnice 2009/138/ES bude podstatným způsobem revidována přijetím návrhu směrnice Omnibus II, která posune její lhůtu pro provedení transpozice na březen 2013. 
Transpozice bude reagovat na budoucí podobu směrnice. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

 pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 

na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy (Omnibus II). 
Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 
2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (FICOD I). 

14. Návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni 
a odpovědnosti Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011  o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. 

15. 

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

Doporučení Komise ze dne 6. května 2008 ohledně externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských 
společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu. 
Doporuční Komise ze dne 5. června 2008 o omezení občanskoprávní odpovědnosti statutárních auditorů a 
auditorských společností. 
Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2010 o přiměřenosti příslušných orgánů Austrálie a Spojených států amerických 
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES. 

16. Návrh zákona o kolektivním investování 

Směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů. 
Směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů. 
Směrnice 2010/44/EU, kterou se provádí směrnice 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, 
pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností. 
Směrnice 2010/43/EU, kterou se provádí směrnice 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze 
fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování. 
Směrnice 2007/16/ES, kterou se provádí směrnice 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, pokud jde o vyjasnění některých 
definic. 
Nařízení č. 538/2010, kterým se provádí směrnice 2009/95/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a 
podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém 
nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek. 
Nařízení č. 584/2010, kterým se provádí směrnice 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení 
a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy 
pro ověřování na místě a výměnu informací mezi příslušnými orgány. 

22. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ve znění pozdějších předpisů 

Novela směrnice 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů.3 

 
 
 

                                                 
3 Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

23. 

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti se stanovením přístupu 
k činnosti bank, spořitelních a úvěrních 
družstev a obchodníků s cennými papíry a 
obezřetnostního dohledu nad nimi 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním 
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním 
konglomerátu.4 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční 
podniky.5 

29. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se 
dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží 
porušujícího některá práva duševního 
vlastnictví a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. 

30. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám. 
5 Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám. 
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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 

 

1. MK  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., 
kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve 
znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.  

 05.12 08.12 Ne 
 

2. MK  Věcný záměr památkového zákona  06.12  Ano 
 

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

10.13 10.12 11.13 Ano 
 

 
 
 
 

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

3. 

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 2006/116/ES 
o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. 
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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 

 

1. MO  Návrh zákona o Vojenské policii  02.12 01.13 Ano 
 

2. MO  Věcný záměr zákona o vojenském letectví (zákon o létání státních 
letadel)  02.12  Ano 

 

3. MO  Návrh zákona o služebním platu vojáků z povolání  03.12 01.13 Ne 
 

4. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích 
z povolání, ve znění pozdějších předpisů  03.12 01.13 Ne 

 

5. MO  
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví výše služebních tarifů, seznam 
speciálních odborností, kterým je poskytován kvalifikační příplatek a jeho 
výše a druhy činností, za které náleží zvláštní příplatek 

 05.12 01.13 Ne 
 

6. MO  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování 
údajů do Informačního systému o platech  05.12 01.13 Ne 

 

7. MO  Návrh zákona o vojenském letectví (zákon o létání státních letadel)  11.12 08.13 Ano 
 

8. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů  12.12 01.14 Ano 

 

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

 12.12 01.14 Ano 
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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 

 

1. MPSV MSP Věcný záměr zákona o stávce  03.12  Ano 
 

2. MPSV MZ Návrh zákona o dlouhodobé zdravotně sociální péči  

06.12  
(do 6 měsíců ode 

dne schválení 
věcného záměru 

zákona) 

01.13 Ano 

 

3. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů 

 10.12 01.13 Ne 
 

4. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní 
sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných 
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení 

 11.12 01.13 Ne 

 

5. MPSV MSP 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých (úprava náhrady) 

 11.12 01.13 Ne 

 

6. MPSV MZ,  
MŠMT Věcný záměr zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením  12.12  Ano 
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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 

 

1. MMR  Věcný záměr zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu  06.12  Ano 
 

2. MMR  Návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení 
občanského zákoníku, týkající se bytového spoluvlastnictví  12.12 01.14 Ne 

 

3. MMR  Návrh zákona o převodu vlastnictví k některým družstevním bytům  12.12 01.14 Ano 
 

4. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů  12.12 01.14 Ano 

 

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 a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 12.12 12.13 Ano 
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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 

 

1. MPO  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o 
stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových 
kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 

 01.12 05.12 Ano 
 

2. MPO 
MV, MO, 
ČBÚ, BIS, 

ÚZSI 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání 
s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na 
území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů 

 03.12 01.13 Ano 

 

3. MPO ČBÚ, 
MŽP 

Věcný záměr zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů  03.12  Ano 

 

4. MPO  
Návrh nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro 
poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny 
z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 

 08.12 11.12 Ano 
 

5. MPO ERÚ 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

05.13 10.12 05.13 Ano 
 

6. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

07.13 10.12 07.13 Ne 
 

7. MPO  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o 
technických požadavcích na hračky 01.13 10.12 01.13 Ne 

 

8. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole 
obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje 
z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

07.13 12.12 07.13 Ne 

 

9. MPO MZE Věcný záměr zákona o komoditních burzách  12.12  Ano 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

5. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o integritě a transparentnosti trhu s energií. 

6. 

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

7. 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických 
požadavcích na hračky 

Návrh směrnice Komise, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. 

8. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, 
jejichž držení se v České republice omezuje 
z bezpečnostních důvodů, a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

SEK (2010) 663 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí článek 10 Protokolu OSN o střelných 
zbraních a stanoví vývozní povolení a opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva. 
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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 

 

1. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské 
službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů  03.12 03.13 Ne 

 

2. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním 
zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů  06.12 03.13 Ne 

 

3. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 
odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění 
pozdějších předpisů 

 06.12 03.13 Ne 
 

4. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, 
ve znění pozdějších předpisů  06.12 03.13 Ne 

 

5. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 03.13 06.12 03.13 Ne 

 

6. MSP  Návrh zákona o znalcích  08.12 03.13 Ano 
 

7. MSP  Návrh zákona o tlumočnících a překladatelích  08.12 03.13 Ano 
 

8. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 10.13 09.12 10.13 Ne 

 

9. MSP  Návrh zákona o poskytování právní pomoci  12.12 09.13 Ano 
 

10. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 

 12.12 12.13 Ano 
 

11. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů 

 12.12 01.14 Ne 
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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 

12. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů  12.12 12.13 Ano 

13. MSP  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
nového občanského zákoníku  12.12 01.14 Ne 

14. MSP  Návrh rejstříkového zákona  12.12 01.14 Ano 

 
 
 
 

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

5. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti 
opožděným platbám v obchodních transakcích 

8. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení. 

14. Návrh rejstříkového zákona 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, 
která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společnosti ve smyslu čl. 
48 druhého pododstavce Smlouvy. 
Jedenáctá směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě 
některými formami společností řídících se právem jiného členského státu (89/666/EHS). 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových 
společností. 
Čtvrtá Směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních 
závěrkách některých forem společností. 
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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 

 

1. MŠMT  Věcný záměr zákona o vzdělávání  03.12  Ano 
 

2. MŠMT MV, 
ZVLP Věcný záměr zákona o dobrovolnictví  04.12  Ano 

 

3. 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 

 04.12 12.12 Ano 
 

4. MŠMT  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o 
soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání 

 05.12 09.12 Ano 
 

5. MŠMT  Návrh zákona o vysokých školách  06.12 01.13 Ano 
 

6. MŠMT  Návrh zákona o finanční pomoci studentům  06.12 01.13 Ano 
 

7. MŠMT MPO 

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 a 
vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a o změně kompetenčního zákona 

 06.12 09.13 Ano 

 

8. MŠMT MV, 
ZVLP Návrh zákona o dobrovolnictví  12.12 06.13 Ano 
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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 

 

1. MV  Návrh zákona o státním občanství České republiky  01.12 07.13 Ne 
 

2. MV MLR Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o elektronické 
tvorbě právních předpisů  06.12 01.14 Ne 

 

3. MV MLR 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o elektronické tvorbě 
právních předpisů 

 06.12 01.14 Ne 
 

4. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony  06.12 06.13 Ano 

 

5. MV  Návrh zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o 
vzdělávání ve veřejné správě  06.12 07.13 Ano 

 

6. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 06.12 01.13 Ne 
 

7. MV  Návrh volebního zákona  07.12 07.13 Ano 
 

8. MV  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
volebního zákona  07.12 07.13 Ne 

 

9. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně 
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony 

05.13 08.12 05.13 Ne 

 

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

 08.12 07.13 Ano 
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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 

11. 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 nákladů na výživu pozůstalých 

 10.12 01.13 Ne 

12. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2013  10.12 01.13 Ne 

13. MV  Věcný záměr zákona o přestupcích a o řízení o nich  12.12  Ano 

14. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  12.12 01.14 Ano 

15. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 

 12.12 09.13 Ano 

 
 
 
 

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

9. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/51/EU ze dne 11. května 2011, kterou se rozšiřuje oblast 
působnosti směrnice Rady 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany. 
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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 

 

1. MZ MPO 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 02.12 01.13 Ano 

 

2. MZ  
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2013 
u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
stát 

 04.12 01.13 Ano 
 

3. MZ MZE 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů 

01.13 04.12 01.13 Ano 
 

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

05.13 06.12 01.13 Ano 
 

5. MZ MD, MMR, 
MV, MŽP 

Věcný záměr zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení 
hluku v komunálním prostředí (zákon o hluku)  06.12  Ano 

 

6. MZ  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

10.13 06.12 10.13 Ano 
 

7. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů 

? 08.12 03.13 Ano 

 

8. MZ  

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 

? 08.12 03.13 Ano 

 

9. MZ  Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách  11.12 01.14 Ano 
 

10. MZ  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o 
ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 
106/2010 Sb. 

04.14 12.12 07.13 Ano 
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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 

11. MZ  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o 
oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických 
pracovníků se specializovanou způsobilostí 

 12.12 09.13 Ano 

12. MZ  Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní 
zdravotnické prostředky  12.12 07.13 Ano 

13. MZ  Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro  12.12 07.13 Ano 

14. MZ  Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické 
prostředky  12.12 07.13 Ano 

15. MZ  Návrh zákona o zdravotnických prostředcích  12.12 07.13 Ano 

16. MZ MŠMT Návrh zákona o univerzitních nemocnicích  12.12 01.14 Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 
 

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

3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o 
léčivech), ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011 

4. 

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

Směrnice 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými 
předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních. 

6. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. 

7. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
96/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče 
a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů 

Novela Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací.6 

8. 

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 

Novela Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací.7 

10. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně 
zdraví před neionizujícím zářením, ve znění 
nařízení vlády č. 106/2010 Sb. 

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před 
expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli). 

 
 

                                                 
6 Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám. 
7 Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám. 
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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 

 

1. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování 
zvláštní podpory zemědělcům 05.12 01.12 03.12 Ano 

 

2. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o 
stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované 
v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb. 

05.12 01.12 03.12 Ano 
 

3. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o 
stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových 
plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů 

05.12 02.12 04.12 Ano 
 

4. MZE ČÚZK Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)  04.12 01.13 Ne 
 

5. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o 
stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace 
trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů 

 05.12 08.12 Ano 
 

6. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o 
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění 
pozdějších předpisů 

08.12 06.12 08.12 Ano 
 

7. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o 
stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské 
půdy, ve znění pozdějších předpisů 

08.12 06.12 08.12 Ano 
 

8. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o 
stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského 
souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění 
pozdějších předpisů 

08.12 06.12 08.12 Ano 

 

9. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o 
stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální 
opatření, ve znění pozdějších předpisů 

08.12 06.12 08.12 Ano 
 

10. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 237/2011 Sb., o 
stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových 
programů státu 

 06.12 09.12 Ano 
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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 

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

03.13 06.12 03.13 Ano 

12. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o 
stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, 
ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb. 

01.13 10.12 12.12 Ano 

13. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

 11.12 11.13 Ano 

14. MZE MZ 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

11.14 12.12 11.14 Ano 

15. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 12.12 11.13 Ano 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek pro poskytování zvláštní podpory 
zemědělcům 

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým 
se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003. 
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné 
platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce. 
Nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení. 
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci 
režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, 
pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína. 

2. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení 
některých podmínek pro poskytování platby 
na krávy chované v systému s tržní produkcí 
mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 
Sb. 

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým 
se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003. 
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné 
platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce. 
Nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení. 
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci 
režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, 
pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína. 

3. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování národních 
doplňkových plateb k přímým podporám, ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým 
se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003. 

6. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálních opatření, 
ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV), v platném znění. 
 Nařízení Komise (EU) č. 65/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud 
jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova. 
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 
1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v platném znění. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

7. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení 
podmínek pro poskytování dotací na 
zalesňování zemědělské půdy, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV), v platném znění. 
Nařízení Komise (EU) č. 65/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud 
jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova. 
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 
1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 
v platném znění. 

8. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení 
podmínek pro poskytování dotací na 
zachování hospodářského souboru lesního 
porostu v rámci opatření Natura 2000 
v lesích, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV), v platném znění. 
Nařízení Komise (EU) č. 65/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud 
jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova. 
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 
1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v platném znění. 

9. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení 
podmínek pro poskytování dotací na 
lesnicko-environmentální opatření, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV), v platném znění. 
Nařízení Komise (EU) č. 65/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud 
jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova. 
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 
1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v platném znění. 

11. 

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky 

12. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení 
důsledků porušení podmíněnosti 
poskytování některých podpor, ve znění 
nařízení vlády č. 369/2010 Sb. 

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým 
se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení  (ES) č. 1782/2003, 
v platném znění. 

14. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytováni informací o potravinách spotřebitelům. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných 
látkách. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech 
a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 
2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97 (Text s významem pro EHP). 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených 
k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich 
povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 
2000/13/ES (Text s významem pro EHP).  
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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 

 

1. MŽP  Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů 12.12 03.12 12.12 Ano 

 

2. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a 
o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

01.13 03.12 01.13 Ano 

 

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

 03.12 01.13 Ano 
 

4. MŽP  Věcný záměr zákona o odpadech  03.12  Ano 
 

5. MŽP MPO Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností ? 03.12  Ano 
 

6. MŽP MPO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

01.13 04.12 01.13 Ano 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. Návrh zákona o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. 

2. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
76/2002 Sb., o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých 
zákonů (zákon o integrované prevenci), ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (o 
integrované prevenci a omezování znečištění). 

3. 

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. 

4. Věcný záměr zákona o odpadech 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic. 
Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů. 

5. Věcný záměr zákona o výrobcích 
s ukončenou životností 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a 
odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS. 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) 
(Přepracování).8 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic. 

6. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízeních  

 
 
 
 
 
                                                 
8 Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám. 
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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 

1. MLR  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 
Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů 

 05.12 01.13 Ne 

 
 



1 

 
leden 2012  

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

1. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném 
značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 01.12 08.12 Ano 

2. MPO  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o 
stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových 
kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 

 01.12 05.12 Ano 

3. MV  Návrh zákona o státním občanství České republiky  01.12 07.13 Ne 

4. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování 
zvláštní podpory zemědělcům 

05.12 01.12 03.12 Ano 

5. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o 
stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované 
v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb. 

05.12 01.12 03.12 Ano 
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únor 2012 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

1. MO  Návrh zákona o Vojenské policii  02.12 01.13 Ano 

2. MO  Věcný záměr zákona o vojenském letectví (zákon o létání státních letadel)  02.12  Ano 

3. MZ MPO 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a 
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 02.12 01.13 Ano 

4. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o 
stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb 
k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů 

05.12 02.12 04.12 Ano 
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březen 2012 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

1. PV NBÚ Věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti  03.12  Ano 

2. PV BIS, 
MO 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 03.12 11.12 Ano 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění 
následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů  03.12 01.13 Ne 

4. MO  Návrh zákona o služebním platu vojáků z povolání  03.12 01.13 Ne 

5. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích 
z povolání, ve znění pozdějších předpisů  03.12 01.13 Ne 

6. MPSV MSP Věcný záměr zákona o stávce  03.12  Ano 

7. MPO 
MV, MO, 
ČBÚ, BIS, 

ÚZSI 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání 
s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na 
území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů 

 03.12 01.13 Ano 

8. MPO ČBÚ, 
MŽP 

Věcný záměr zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů  03.12  Ano 

9. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě 
a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů  03.12 03.13 Ne 

10. MŠMT  Věcný záměr zákona o vzdělávání  03.12  Ano 
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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 

11. MŽP  Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů 12.12 03.12 12.12 Ano 

12. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a 
o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

01.13 03.12 01.13 Ano 

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

 03.12 01.13 Ano 

14. MŽP  Věcný záměr zákona o odpadech  03.12  Ano 

15. MŽP MPO Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností ? 03.12  Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
duben 2012 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

1. MF 
ČNB  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  04.12 01.13 Ano 

2. MF  Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní 01.13 04.12 01.13 Ano 

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

12.12 
01.13 04.12 01.13 Ano 

4. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů 

01.14 04.12 01.13 Ano 

5. MŠMT MV, 
ZVLP Věcný záměr zákona o dobrovolnictví  04.12  Ano 

6. 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 

 04.12 12.12 Ano 

7. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2013 u 
osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát  04.12 01.13 Ano 

8. MZ MZE 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů 

01.13 04.12 01.13 Ano 

9. MZE ČÚZK Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)  04.12 01.13 Ne 

10. MŽP MPO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

01.13 04.12 01.13 Ano 
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květen 2012 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

1. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, ve znění pozdějších předpisů 12.12 05.12 12.12 Ano 

2. MF  Věcný záměr zákona o dani z nemovitostí  05.12  Ano 

3. MK  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., 
kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve 
znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.  

 05.12 08.12 Ne 

4. MO  
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví výše služebních tarifů, seznam 
speciálních odborností, kterým je poskytován kvalifikační příplatek a jeho 
výše a druhy činností, za které náleží zvláštní příplatek 

 05.12 01.13 Ne 

5. MO  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování 
údajů do Informačního systému o platech  05.12 01.13 Ne 

6. MŠMT  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o 
soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání 

 05.12 09.12 Ano 

7. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o 
stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace 
trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů 

 05.12 08.12 Ano 

8. MLR  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 
Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů 

 05.12 01.13 Ne 
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červen 2012 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

1. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  06.12 01.13 Ano 

2. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů 

03.13 06.12 03.13 Ano 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů ? 06.12 12.12 Ano 

4. MF  
Věcný záměr zákona o některých podmínkách nabízení, zprostředkování 
a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o 
distribuci finančních služeb) 

 06.12  Ano 

5. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém 
dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a 
obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění 
pozdějších předpisů 

06.13 06.12 06.13 Ne 

6. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve 
znění pozdějších předpisů 

10.12 
03.13 06.12 01.14 Ne 

7. MF  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 

10.12 
03.13 06.12 01.14 Ne 

8. MF  Návrh zákona o směnárenské činnosti  06.12 04.13 Ano 

9. MF PV Návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti 12.13 06.12 06.13 Ano 

10. MK  Věcný záměr památkového zákona  06.12  Ano 
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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 

11. MPSV MZ Návrh zákona o dlouhodobé zdravotně sociální péči  

06.12  
(do 6 měsíců ode 

dne schválení 
věcného záměru 

zákona) 

01.13 Ano 

12. MMR  Věcný záměr zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu  06.12  Ano 

13. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním 
zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů  06.12 03.13 Ne 

14. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 
odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění 
pozdějších předpisů 

 06.12 03.13 Ne 

15. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve 
znění pozdějších předpisů  06.12 03.13 Ne 

16. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 03.13 06.12 03.13 Ne 

17. MŠMT  Návrh zákona o vysokých školách  06.12 01.13 Ano 

18. MŠMT  Návrh zákona o finanční pomoci studentům  06.12 01.13 Ano 

19. MŠMT MPO 

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 a 
vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a o změně kompetenčního zákona 

 06.12 09.13 Ano 

20. MV MLR Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o elektronické 
tvorbě právních předpisů 

 06.12 01.14 Ne 

21. MV MLR 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o elektronické tvorbě 
právních předpisů 

 06.12 01.14 Ne 

22. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 06.12 06.13 Ano 
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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 

23. MV  Návrh zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o 
vzdělávání ve veřejné správě  06.12 07.13 Ano 

24. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 06.12 01.13 Ne 

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

05.13 06.12 01.13 Ano 

26. MZ MD, MMR, 
MV, MŽP 

Věcný záměr zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení 
hluku v komunálním prostředí (zákon o hluku)  06.12  Ano 

27. MZ  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

10.13 06.12 10.13 Ano 

28. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o 
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění 
pozdějších předpisů 

08.12 06.12 08.12 Ano 

29. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o 
stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské 
půdy, ve znění pozdějších předpisů 

08.12 06.12 08.12 Ano 

30. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o 
stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského 
souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění 
pozdějších předpisů 

08.12 06.12 08.12 Ano 

31. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o 
stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální 
opatření, ve znění pozdějších předpisů 

08.12 06.12 08.12 Ano 

32. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 237/2011 Sb., o 
stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových 
programů státu 

 06.12 09.12 Ano 

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

03.13 06.12 03.13 Ano 
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červenec 2012 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

1. MD  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o 
technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 

10.12 07.12 10.12 Ne 

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

 07.12 04.13 Ne 

3. MV  Návrh volebního zákona  07.12 07.13 Ano 

4. MV  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
volebního zákona 

 07.12 07.13 Ne 
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srpen 2012 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

1. MF  Návrh zákona o kolektivním investování 07.13 08.12 07.13 Ano 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o kolektivním investování  08.12 07.13 Ne 

3. MF  Návrh zákona o dani z převodu nemovitostí  08.12 01.14 Ano 

4. MF MPSV, 
MZ Návrh zákona o příjmových daních  08.12 01.14 Ano 

5. MF MPSV, 
MZ 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o příjmových daních a v souvislosti s rekodifikací soukromého 
práva 

 08.12 01.14 Ne 

6. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013  08.12 01.13 Ne 

7. MPO  
Návrh nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro 
poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny 
z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 

 08.12 11.12 Ano 

8. MSP  Návrh zákona o znalcích  08.12 03.13 Ano 

9. MSP  Návrh zákona o tlumočnících a překladatelích  08.12 03.13 Ano 

10. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně 
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony 

05.13 08.12 05.13 Ne 
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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 

11. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů  08.12 07.13 Ano 

12. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů 

? 08.12 03.13 Ano 

13. MZ  

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 

? 08.12 03.13 Ano 
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září 2012 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

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

 09.12 08.13 Ano 

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

? 09.12 08.13 Ano 

3. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 10.13 09.12 10.13 Ne 
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říjen 2012 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

1. MF  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením 
přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry a obezřetnostního dohledu nad nimi 

? 10.12 05.13 Ne 

2. MF  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části 
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2013 

 10.12 01.13 Ne 

3. MF  
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního 
dluhu splatných v letech 2013 a 2014 a na úhradu jistin státních dluhopisů 
odkupovaných z trhu v letech 2013 a 2014 

 10.12 01.13 Ne 

4. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém 
poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

 10.12 07.13 Ne 

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

10.13 10.12 11.13 Ano 

6. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů 

 10.12 01.13 Ne 

7. MPO ERÚ 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

05.13 10.12 05.13 Ano 

8. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

07.13 10.12 07.13 Ne 

9. MPO  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o 
technických požadavcích na hračky 01.13 10.12 01.13 Ne 

10. 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 nákladů na výživu pozůstalých 

 10.12 01.13 Ne 
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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 

11. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2013  10.12 01.13 Ne 

12. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o 
stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, 
ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb. 

01.13 10.12 12.12 Ano 
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listopad 2012 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

1. MF  Návrh zákona o dohledu nad finančním trhem  11.12 01.14 Ne 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o dohledu nad finančním trhem 

 11.12 01.14 Ne 

3. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních 
týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího 
některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 11.12 07.13 Ne 

4. MO  Návrh zákona o vojenském letectví (zákon o létání státních letadel)  11.12 08.13 Ano 

5. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní 
sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných 
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení 

 11.12 01.13 Ne 

6. MPSV MSP 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 
nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 
(úprava náhrady) 

 11.12 01.13 Ne 

7. MZ  Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách  11.12 01.14 Ano 

8. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

 11.12 11.13 Ano 
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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 

1. MD  Věcný záměr zákona o silniční dopravě  12.12  Ano 

2. MD  Věcný záměr zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k 
řízení motorových vozidel  12.12  Ano 

3. MD  Věcný záměr zákona o dráhách  12.12  Ano 

4. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 12.13 12.12 01.14 Ano 

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

 12.12 01.14 Ano 

6. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti 
a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů  12.12 01.14 Ano 

7. MPSV MZ,  
MŠMT 

Věcný záměr zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením  12.12  Ano 

8. MMR  Návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení občanského 
zákoníku, týkající se bytového spoluvlastnictví  12.12 01.14 Ne 

9. MMR  Návrh zákona o převodu vlastnictví k některým družstevním bytům  12.12 01.14 Ano 

10. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů  12.12 01.14 Ano 
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účinnosti 
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11. MMR  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých 
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního 
ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 12.12 12.13 Ano 

12. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu 
s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních 
důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

07.13 12.12 07.13 Ne 

13. MPO MZE Věcný záměr zákona o komoditních burzách  12.12  Ano 

14. MSP  Návrh zákona o poskytování právní pomoci  12.12 09.13 Ano 

15. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 

 12.12 12.13 Ano 

16. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů 

 12.12 01.14 Ne 

17. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů  12.12 12.13 Ano 

18. MSP  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
nového občanského zákoníku 

 12.12 01.14 Ne 

19. MSP  Návrh rejstříkového zákona  12.12 01.14 Ano 
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termín nabytí 
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20. MŠMT MV, 
ZVLP Návrh zákona o dobrovolnictví  12.12 06.13 Ano 

21. MV  Věcný záměr zákona o přestupcích a o řízení o nich  12.12  Ano 

22. MV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  12.12 01.14 Ano 

23. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 

 12.12 09.13 Ano 

24. MZ  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o 
ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 
106/2010 Sb. 

04.14 12.12 07.13 Ano 

25. MZ  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o 
oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických 
pracovníků se specializovanou způsobilostí 

 12.12 09.13 Ano 

26. MZ  Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní 
zdravotnické prostředky  12.12 07.13 Ano 

27. MZ  Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro  12.12 07.13 Ano 

28. MZ  Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické 
prostředky  12.12 07.13 Ano 

29. MZ  Návrh zákona o zdravotnických prostředcích  12.12 07.13 Ano 

30. MZ MŠMT Návrh zákona o univerzitních nemocnicích  12.12 01.14 Ano 
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31. MZE MZ 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

11.14 12.12 11.14 Ano 

32. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 12.12 11.13 Ano 

 


