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Resortní členění  

 

 

 

           str.    

 

předseda vlády                                                                           1    

místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru  

pro koordinaci boje s korupcí                            2 

ministr dopravy                             3 - 4 

ministr  financí         5 - 8 

ministryně kultury                                                                  9  

ministr obrany                                                                      10  

ministryně práce a sociálních věcí                                                      11 

ministr pro místní rozvoj                                                                               12 

ministr průmyslu a obchodu                                               13 - 15 

ministr spravedlnosti                                                                      16 - 17 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy                                        18 

ministr vnitra                                            19 - 20 

ministr zdravotnictví                                                                             21 - 22 

ministr zemědělství                                                                             23 - 24 

ministr životního prostředí                                                                            25 - 26 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Časové členění  

 

 

 

                         str.    

 

únor 2013                                                                                                  1 - 2                                                   

březen 2013                                                                                              3 - 4 
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červen 2013                                                                                               8 - 9 

červenec 2013                                                                                          10  

srpen 2013                                                                                                  11 

září 2013                                                                                                    12 

říjen 2013                                                                                                  13   

listopad 2013                                                                                             14 

prosinec 2013                                                                                            15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled použitých zkratek 

 

PV  předseda vlády 

MVBK  místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci 

boje s korupcí 

MD  ministr dopravy 

MF  ministr financí 

MK  ministryně kultury 

MO  ministr obrany 

MPSV  ministryně práce a sociálních věcí 

MMR  ministr pro místní rozvoj  

MPO  ministr průmyslu a obchodu 

MSP  ministr spravedlnosti  

MŠMT  ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

MV  ministr vnitra 

MZ  ministr zdravotnictví 

MZE  ministr zemědělství 

MŽP  ministr životního prostředí 

ČBÚ  předseda Českého báňského úřadu 

ERÚ  předsedkyně Energetického regulačního úřadu 

NBÚ  ředitel Národního bezpečnostního úřadu 

SÚJB  předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

ÚOHS  předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
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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 SÚJB 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 
chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 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, a zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních 
souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových 
zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů 

 04.13 01.14 Ne 

2. PV NBÚ Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti  07.13 01.15 Ano 

3. PV ÚOHS 
MPO Návrh zákona o významné tržní síle  10.13 03.14 Ano 

4. PV SÚJB Návrh atomového zákona  12.13 07.15 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 

1. MVBK  

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

 04.13 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. MD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 
Sb., ve znění pozdějších předpisů 

11.13 02.13 11.13 Ano 

2. MD  Věcný záměr zákona o dráhách  03.13  Ano 

3. MD  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony rezortu dopravy 
v souvislosti s kontrolním řádem  04.13 01.14 Ne 

4. MD  Návrh zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změně některých souvisejících zákonů  09.13 02.15 Ano 

5. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o  námořní plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů 08.14 11.13 08.14 Ano 

6. MD  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o 
přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení 
vlády č. 295/2000 Sb. 

 11.13 01.14 Ne 
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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. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny 
informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

2. Věcný záměr zákona o dráhách Návrh směrnice o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, která nahradí dosavadní soubor 
předpisů EU upravujících provozování dráhy a pravidla správy železniční infrastruktury 

5. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
61/2000 Sb., o  námořní plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 
2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací 
pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES 
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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 o dani z nabytí nemovitých věcí  02.13 01.14 Ano 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění daňové zákony v souvislosti s rekodifikací 
soukromého práva hmotného  03.13 01.14 Ne 

3. MF  Návrh nařízení vlády o změně nařízení vlády upravujících sdělení 
klíčových informací 

 03.13 07.13 Ne 

4. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 10.14 03.13 01.14 Ano 

5. 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 dohledu nad nimi 

06.13 03.131 08.13 Ne 

6. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

 03.13 01.14 Ne 

7. MF  Návrh zákona o dani z nemovitých věcí  04.13 04.14 Ano 

8. MF  Návrh zákona o pravidlech rozpočtové kázně a o změně některých 
zákonů 12.13 04.13 01.14 Ne 

9. MF  Návrh zákona o finanční kontrole  05.13 02.14 Ano 

 

 

_____________________ 
1 Pokud nedojde k odložení termínu pro implementaci související směrnice 2011/89/EU na evropské úrovni, je předložení návrhu v daném termínu spojeno s reálnou hrozbou 
zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU. 
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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 

10. MF  Návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických 
osob  06.13 01.15 Ne 

11. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob  06.13 01.15 Ne 

12. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů  06.13 04.14 Ano 

13. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů  06.13 03.14 Ano 

14. MF  Návrh zákona o zveřejňování informací týkajících se nakládání 
s majetkem státu  06.13 07.14 Ano 

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

 06.13  Ano 

16. MF  Návrh zákona o opatřeních týkajících se vymáhání práv k duševnímu 
vlastnictví orgány Celní správy České republiky 

Dosud není 
znám 07.13 03.14 Ano 

17. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014  08.13 01.14 Ne 

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

 10.13 04.14 Ne 

19. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zavedením 
rámce pro krizové řízení 12.14 12.13 01.15 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 

20. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů  

Dosud není 
znám 12.13 01.15 Ano 

21. MF  Návrh zákona o evidenci zaknihovaných cenných papírů  12.13 10.14 Ano 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

4. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené 
osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo 
elektronické služby osobám nepovinným k dani 
 
Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo 
poskytnutí služby, článek 5 

5.  

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 
dohledu nad nimi 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011 , 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  
 
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 (CRD IV) 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční 
podniky (CRR) 

8. 
Návrh zákona o pravidlech rozpočtové kázně 
a o změně některých zákonů Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států 

13. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh směrnice o systémech pojištění vkladů 

16. 
Návrh zákona o opatřeních týkajících se 
vymáhání práv k duševnímu vlastnictví 
orgány Celní správy České republiky 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány  

19. 
Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti se zavedením rámce 
pro krizové řízení 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů 
úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 
2011/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010 

20. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh směrnice, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady  2005/60/ES o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a financování terorismu 
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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 zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a 
o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 
společnostech), ve znění pozdějších předpisů 

 09.13 07.14 Ano 

2. MK  Návrh památkového zákona  09.13 07.14 Ano 

3. MK  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, 
ve znění pozdějších předpisů  10.13 07.14 Ano 

4. MK  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém 
rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů  10.13 07.14 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. MO  Věcný záměr zákona o službě vojáků v záloze a o některých právních 
poměrech vojáků v záloze  02.13  Ano 

2. MO  Návrh zákona o vojenském letectví  03.13 01.14 Ano 

3. MO MV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském 
zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů  04.13 01.14 Ne 

4. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů  06.13 07.14 Ano 

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

 06.13 07.14 Ano 

6. MO  Návrh zákona o službě vojáků v záloze a o některých právních poměrech 
vojáků v záloze  06.13 07.14 Ano 

7. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů  06.13 07.14 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  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů  04.13 01.14 Ano 

2. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní 
sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných 
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení 

 11.13 01.14 Ne 

3. 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) 

 11.13 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. MMR  Návrh nařízení vlády,kterým se provádějí některá ustanovení občanského 
zákoníku týkající se nájemného  08.13 01.14 Ano 

2. MMR  Návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení 
občanského zákoníku týkající se bytového spoluvlastnictví  08.13 01.14 Ano 

3. MMR  Návrh zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu  11.13 10.14 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. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných 
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších 
předpisů 

 03.13 01.14 Ano 

 

2. MPO ČBÚ Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona o správních 
poplatcích 12.14 04.13 12.14 Ano 

 

3. 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 

 05.13 07.13 Ne 
 

4. MPO ERÚ Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů  05.13 01.14 Ano 

 

5. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 
znění pozdějších předpisů  06.13 01.14 Ano 

 

6. MPO  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 230/2005 Sb., 
kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze 
uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a 
náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení 

09.13 06.13 09.13 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 

06.14 09.13 05.14 Ano 
 

8. MPO  Návrh nařízení vlády o formulářích týkajících se dočasného užívání 
ubytovacího zařízení a jiných rekreačních služeb  10.13 01.14 Ne 

 

9. MPO  
Návrh nařízení vlády o formuláři týkajícím se smluv uzavřených 
distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a o vzorovém 
poučení o možnosti odstoupení od těchto smluv 

12.13 10.13 01.14 Ne 
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termín nabytí 

účinnosti 

RIA 

 

10. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů  11.13 08.14 Ano 

 

11. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů 06.14 11.132 05.14 Ano 

 

12. MPO ČBÚ 
MŽP 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů  12.13 08.14 Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
2 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260    
odst. 3 SFEU. 

 



15 

 

 

 

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

2. Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o 
změně zákona o správních poplatcích Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání 

6. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 230/2005 Sb., kterým se 
stanoví seznam stanovených výrobků, 
podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz 
nebo vývoz nebo přepravu stanovených 
výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o 
udělení povolení 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 
protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a 
obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných 
zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva  

7. 

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 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011 a dále zapracování opatření k posílení ochrany zákazníka a 
vyřešení vazby na kontrolní a správní řád 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, a o změně 
směrnic  2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic  2004/8/ES a 2006/32/ES 

8. 
Návrh nařízení vlády o formulářích týkajících 
se dočasného užívání ubytovacího zařízení 
a jiných rekreačních služeb 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům 
smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším 
prodeji a o výměně 

9. 

Návrh nařízení vlády o formuláři týkajícím se 
smluv uzavřených distančním způsobem 
nebo mimo obchodní prostory a o vzorovém 
poučení o možnosti odstoupení od těchto 
smluv 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/ES o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 
93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/RHS a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES 

11. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, a o změně 
směrnic  2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic  2004/8/ES a 2006/32/ES 
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předložení vládě 
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termín nabytí 

účinnosti 

RIA 

 

1. MSP  Návrh zákona o státním zastupitelství  03.13 01.16 Ne 
 

2. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 06.14 06.13 06.14 Ano 

 

3. MSP  Návrh nařízení vlády o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a 
člena orgánu společnosti jmenovaného soudem  09.13 01.14 Ne 

 

4. MSP MPSV 
MV Věcný záměr zákona upravujícího institut veřejného opatrovnictví  12.13  Ano 
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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. 
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním 
řízení 
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kladatel 
Název legislativního úkolu 
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účinnosti 

RIA 

1. MŠMT  Věcný záměr zákona o podpoře sportu  02.13  Ano 

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 

 04.13 01.14 Ano 

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 

 06.13 01.14 Ano 

4. MŠMT  Návrh zákona o finanční pomoci studentům  06.13 01.14 Ano 

5. MŠMT  Návrh zákona o podpoře sportu  06.13 01.14 Ano 
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kladatel 
Název legislativního úkolu 
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stanovený pro 
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termín nabytí 

účinnosti 

RIA 

1. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 03.13 01.14 Ne 

2. MV  Návrh zákona o zápisu některých právnických osob založených k výkonu 
spolkového práva do veřejného rejstříku  03.13 01.14 Ano 

3. MV  Návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky 12.13 03.13 01.14 Ano 

4. MV MSP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  03.13 09.14 Ano 

5. MV  Návrh zákona o volném pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných 
příslušníků  03.13 01.14 Ano 

6. MV  Návrh zákona o ochraně státních hranic  03.13 01.14 Ne 

7. MV  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva 
vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 

 04.13 01.14 Ne 

8. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2014  10.13 01.14 Ne 

9. 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 

 10.13 01.14 Ne 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

3. Návrh zákona o pobytu cizinců na území 
České republiky 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování 
žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o 
společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
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kladatel 
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Termín 

stanovený pro 
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termín nabytí 

účinnosti 

RIA 

1. MZ  Návrh zákona o ochraně před škodami působenými návykovými látkami  02.13 01.14 Ano 

2. 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 

 02.13 01.14 Ano 

3. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 
zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 

 02.13 01.14 Ano 

4. MZ  Návrh zákona o univerzitních nemocnicích  03.13 01.14 Ano 

5. MZ  

Návrh zákona o podmínkách získávání, přiznávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a povolání 
jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních) 

 06.13 04.14 Ano 

6. 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 

 06.13 06.14 Ano 

7. 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 

 06.13 04.14 Ano 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

5. 

Návrh zákona o podmínkách získávání, 
přiznávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a 
povolání jiných odborných pracovníků ve 
zdravotnictví (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních) 

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

7. 

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 

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

stanovený pro 
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termín nabytí 

účinnosti 

RIA 

1. 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 

05.13 02.13 05.13 Ne 

2. 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 

05.13 02.13 05.13 Ne 

3. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním 
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších 
předpisů 

01.14 03.13 01.14 Ne 

4. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 
znění pozdějších předpisů  05.13 01.14 Ano 
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1. 

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, v platném 
znění 
 
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 

2. 

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, v platném 
znění 
 
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 

3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 
Sb., o Státním zemědělském intervenčním 
fondu a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o Státním zemědělském 
intervenčním fondu), ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům 
v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV) 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a monitorování SZP 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o námořním a rybářském fondu (EMFF) 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o 
poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o 
režim jednotné platby a podporu pěstitelům révy 
 
Návrh nařízení Rady, kterým se určují opatření na stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou 
organizací trhů se zemědělskými produkty 
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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, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 02.14 05.13 03.14 Ne 

2. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických 
látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 
zákon) a zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve 
znění pozdějších předpisů 

02.14 05.13 02.14 Ano 

3. MŽP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  12.13 09.14 Ano 

4. MŽP  Věcný záměr zákona o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a 
akumulátorech  12.13  Ano 

5. MŽP  Věcný záměr zákona o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních   12.13  Ano 

6. MŽP  Věcný záměr zákona o odpadech  12.13  Ano 

7. MŽP  Věcný záměr zákona o pneumatikách a odpadních pneumatikách  12.13  Ano 

8. MŽP  Věcný záměr zákona o vozidlech s ukončenou životností  12.13  Ano 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 

Návrh zákona, 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 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic 

2. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
350/2011 Sb., o chemických látkách a 
chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon) a zákon č. 
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými 
přípravky a o změně zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 
Sb., o změně a zrušení některých zákonů 
v souvislosti s ukončením činnosti okresních 
úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o prevenci závažných havárií), ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 259/2012 ze dne 14. března 2012 , kterým se mění nařízení (ES) 
č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro spotřebitele 
a v detergentech určených pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele  
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních 
předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách 
chemických látek (kodifikované znění) 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných 
havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÉ ČLENĚNÍ  
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únor 2013 

 

 

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. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 
Sb., ve znění pozdějších předpisů 

11.13 02.13 11.13 Ano 

2. MF  Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí  02.13 01.14 Ano 

3. MO  Věcný záměr zákona o službě vojáků v záloze a o některých právních 
poměrech vojáků v záloze  02.13  Ano 

4. MŠMT  Věcný záměr zákona o podpoře sportu  02.13  Ano 

5. MZ  Návrh zákona o ochraně před škodami působenými návykovými látkami  02.13 01.14 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 

 02.13 01.14 Ano 

7. MZ  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 
zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 

 02.13 01.14 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 

05.13 02.13 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 

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 

05.13 02.13 05.13 Ne 
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březen 2013 

 

 

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 dráhách  03.13  Ano 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění daňové zákony v souvislosti s rekodifikací 
soukromého práva hmotného  03.13 01.14 Ne 

3. MF  Návrh nařízení vlády o změně nařízení vlády upravujících sdělení 
klíčových informací  03.13 07.13 Ne 

4. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 10.14 03.13 01.14 Ano 

5. 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 dohledu nad nimi 

06.13 03.131  08.13 Ne 

6. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

 03.13 01.14 Ne 

7. MO  Návrh zákona o vojenském letectví  03.13 01.14 Ano 

8. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných 
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších 
předpisů 

 03.13 01.14 Ano 

9. MSP  Návrh zákona o státním zastupitelství  03.13 01.16 Ne 

10. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony 

 03.13 01.14 Ne 

_____________________ 
1 Pokud nedojde k odložení termínu pro implementaci související směrnice 2011/89/EU na evropské úrovni, je předložení návrhu v daném termínu spojeno s reálnou hrozbou 
zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU. 
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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 o zápisu některých právnických osob založených k výkonu 
spolkového práva do veřejného rejstříku  03.13 01.14 Ano 

12. MV  Návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky 12.13 03.13 01.14 Ano 

13. MV MSP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  03.13 09.14 Ano 

14. MV  Návrh zákona o volném pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných 
příslušníků  03.13 01.14 Ano 

15. MV  Návrh zákona o ochraně státních hranic  03.13 01.14 Ne 

16. MZ  Návrh zákona o univerzitních nemocnicích  03.13 01.14 Ano 

17. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním 
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších 
předpisů 

01.14 03.13 01.14 Ne 
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duben 2013 

 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 

stanovený pro 

implementaci 

Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 

účinnosti 

RIA 

1. PV SÚJB 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 
chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 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, a zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících 
se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o 
změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů 

 04.13 01.14 Ne 

2. MVBK  

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

 04.13 01.14 Ano 

3. MD  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony rezortu dopravy 
v souvislosti s kontrolním řádem  04.13 01.14 Ne 

4. MF  Návrh zákona o dani z nemovitých věcí  04.13 04.14 Ano 

5. MF  Návrh zákona o pravidlech rozpočtové kázně a o změně některých zákonů 12.13 04.13 01.14 Ne 

6. MO MV 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském 
zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů  04.13 01.14 Ne 

7. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů  04.13 01.14 Ano 

8. MPO ČBÚ Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona o správních 
poplatcích 12.14 04.13 12.14 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 

9. 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 

 04.13 01.14 Ano 

10. MV  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva 
vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 

 04.13 01.14 Ne 
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květen 2013 

 

 

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 finanční kontrole  05.13 02.14 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 

 05.13 07.13 Ne 

3. MPO ERÚ Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů  05.13 01.14 Ano 

4. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 
znění pozdějších předpisů  05.13 01.14 Ano 

5. MŽP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 02.14 05.13 03.14 Ne 

6. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických 
látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 
zákon) a zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění 
pozdějších předpisů 

02.14 05.13 02.14 Ano 
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červen 2013 

 

 

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 veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických 
osob  06.13 01.15 Ne 

2. MF  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob  06.13 01.15 Ne 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů  06.13 04.14 Ano 

4. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů  06.13 03.14 Ano 

5. MF  Návrh zákona o zveřejňování informací týkajících se nakládání 
s majetkem státu  06.13 07.14 Ano 

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

 06.13  Ano 

7. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů  06.13 07.14 Ano 

8. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti 
a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů  06.13 07.14 Ano 

9. MO  Návrh zákona o službě vojáků v záloze a o některých právních poměrech 
vojáků v záloze  06.13 07.14 Ano 

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

 06.13 07.14 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 

11. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 
znění pozdějších předpisů  06.13 01.14 Ano 

12. MPO  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 230/2005 Sb., 
kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze 
uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a 
náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení 

09.13 06.13 09.13 Ne 

13. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 06.14 06.13 06.14 Ano 

14. 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 

 06.13 01.14 Ano 

15. MŠMT  Návrh zákona o finanční pomoci studentům  06.13 01.14 Ano 

16. MŠMT  Návrh zákona o podpoře sportu  06.13 01.14 Ano 

17. MZ  

Návrh zákona o podmínkách získávání, přiznávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a povolání jiných 
odborných pracovníků ve zdravotnictví (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních) 

 06.13 04.14 Ano 

18. 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 

 06.13 06.14 Ano 

19. 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 

 06.13 04.14 Ano 
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červenec 2013 

 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 

stanovený pro 

implementaci 

Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 

účinnosti 

RIA 

1. PV NBÚ Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti  07.13 01.15 Ano 

2. MF  
Návrh zákona o opatřeních týkajících se vymáhání práv k duševnímu 
vlastnictví orgány Celní správy České republiky 

Dosud není 
znám 07.13 03.14 Ano 
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srpen 2013 

 

 

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 státním rozpočtu na rok 2014  08.13 01.14 Ne 

2. MMR  
Návrh nařízení vlády,kterým se provádějí některá ustanovení občanského 
zákoníku týkající se nájemného  08.13 01.14 Ano 

3. MMR  Návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení občanského 
zákoníku týkající se bytového spoluvlastnictví  08.13 01.14 Ano 
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září 2013 

 

 

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 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změně některých souvisejících zákonů  09.13 02.15 Ano 

2. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o 
změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 
společnostech), ve znění pozdějších předpisů 

 09.13 07.14 Ano 

3. MK  Návrh památkového zákona  09.13 07.14 Ano 

4. 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 

06.14 09.13 05.14 Ano 

5. MSP  Návrh nařízení vlády o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a 
člena orgánu společnosti jmenovaného soudem 

 09.13 01.14 Ne 
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říjen 2013 

 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 

stanovený pro 

implementaci 

Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 

účinnosti 

RIA 

1. PV ÚOHS 
MPO Návrh zákona o významné tržní síle  10.13 03.14 Ano 

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

 10.13 04.14 Ne 

3. MK  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve 
znění pozdějších předpisů  10.13 07.14 Ano 

4. MK  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém 
rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů  10.13 07.14 Ano 

5. MPO  Návrh nařízení vlády o formulářích týkajících se dočasného užívání 
ubytovacího zařízení a jiných rekreačních služeb  10.13 01.14 Ne 

6. MPO  
Návrh nařízení vlády o formuláři týkajícím se smluv uzavřených 
distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a o vzorovém 
poučení o možnosti odstoupení od těchto smluv 

12.13 10.13 01.14 Ne 

7. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro 
příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2014  10.13 01.14 Ne 

8. 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 

 10.13 01.14 Ne 
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listopad 2013 

 

 

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. 61/2000 Sb., o  námořní plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů 08.14 11.13 08.14 Ano 

2. MD  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o 
přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení 
vlády č. 295/2000 Sb. 

 11.13 01.14 Ne 

3. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní 
sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných 
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení 

 11.13 01.14 Ne 

4. 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) 

 11.13 01.14 Ano 

5. MMR  Návrh zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu  11.13 10.14 Ano 

6. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů  11.13 08.14 Ano 

7. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů 06.14 11.132 05.14 Ano 

 

_____________________ 
2 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260    
odst. 3 SFEU. 
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prosinec 2013 

 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel Název legislativního úkolu 
Termín 

stanovený pro 
implementaci 

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

1. PV SÚJB Návrh atomového zákona  12.13 07.15 Ne 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zavedením 
rámce pro krizové řízení 12.14 12.13 01.15 Ano 

3. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů  

Dosud není 
znám 12.13 01.15 Ano 

4. MF  Návrh zákona o evidenci zaknihovaných cenných papírů  12.13 10.14 Ano 

5. MPO ČBÚ 
MŽP 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů  12.13 08.14 Ano 

6. MSP MPSV 
MV Věcný záměr zákona upravujícího institut veřejného opatrovnictví  12.13  Ano 

7. MŽP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  12.13 09.14 Ano 

8. MŽP  Věcný záměr zákona o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a 
akumulátorech  12.13  Ano 

9. MŽP  Věcný záměr zákona o odpadních elektrických a elektronických zařízeních   12.13  Ano 

10. MŽP  Věcný záměr zákona o odpadech  12.13  Ano 

11. MŽP  Věcný záměr zákona o pneumatikách a odpadních pneumatikách  12.13  Ano 

12. MŽP  Věcný záměr zákona o vozidlech s ukončenou životností  12.13  Ano 

 


