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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

1
 

1. PV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací), ve znění pozdějších předpisů 

 01.19 06.19 Ne Ne 

2. PV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 
osob, ve znění pozdějších předpisů 

 06.19 01.20 Ne Ne 

3. PV SÚJB 

Návrh zákona, kterým se mění 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 

 09.19 01.21 Ne Ne 

4. PV NBÚ 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

 12.19 01.21 Ano 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 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

2
 

1. MV MSP 

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 

 04.19 07.20 Ne Ne 

2. MV  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek 

a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 

 05.19 07.19 Ne Ne 

3. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., 
o státním občanství České republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 

 06.19 07.20 Ano Ne 

4. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., 
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 07.19 07.20 Ano Ne 

5. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 09.19 01.21 Ano Ne 

6. MV  

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním 
příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním 
úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů 
na výživu pozůstalých 

 11.19 01.20 Ne Ne 

7. MV  Návrh zákona o nakládání s municí  12.19 01.22 Ano Ne 

8. MV  
Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní 
bezpečnosti 

 12.19 01.22 Ano Ne 

9. MV  Návrh zákona o zbraních 09.18 12.19 01.22 Ano Ne 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Cíl vlády, vyplývající z Programového prohlášení vlády 

5. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Posilování a stabilizace personálního obsazení na všech úrovních, zvýšení efektivity řízení a spolupráce 
jednotlivých složek. 

7. Návrh zákona o nakládání s municí 
Prosazení legislativy, která podstatně zmírní negativní důsledky evropské směrnice o zákazu držení některých 
druhů zbraní. 

8. 
Návrh zákona o nakládání se zbraněmi 
v oblasti vnitřní bezpečnosti 

Prosazení legislativy, která podstatně zmírní negativní důsledky evropské směrnice o zákazu držení některých 
druhů zbraní. 

9. Návrh zákona o zbraních 
Prosazení legislativy, která podstatně zmírní negativní důsledky evropské směrnice o zákazu držení některých 
druhů zbraní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

9. Návrh zákona o zbraních 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 
91/477 EHS o kontrole nabývání a držení zbraní 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se mění směrnice Rady 

91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní 
 
Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

3
 

1. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., 

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů 

10.19 02.19 10.19 Ano Ne 

2. MŽP  
Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský 

kras 
 03.19 06.19 Ne Ne 

3. MŽP  Návrh zákona o odpadech 07.20 06.19 07.20 Ano Ne 

4. MŽP MPO Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností 07.20 06.19 07.20 Ano Ne 

5. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích 
s ukončenou životností 

 06.19 01.21 Ano Ne 

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

07.20 06.19 07.20 Ano Ne 

7. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

01.16 06.19 01.20 Ano Ne 

8. MŽP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., 
o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 12.19 07.22 Ne Ne 

9. MŽP  
Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické 
služby 

 12.19  Ano Ne 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Cíl vlády, vyplývající z Programového prohlášení vlády 

1. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů, 
ve znění pozdějších předpisů 

Snižování emisí skleníkových plynů jako jedna z hlavních priorit všech hospodářských odvětví, plnění všech úkolů 
a cílů stanovených Pařížskou dohodou. 

2. 
Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné 
oblasti Moravský kras 

Zodpovědná péče o rozmanitou krajinu a nádhernou přírodu České republiky. 

3. Návrh zákona o odpadech 

Prosazování principů oběhové ekonomiky v zájmu posílení strategické surovinové bezpečnosti a soběstačnosti, 
předložení nového zákona o odpadech směřujícího k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách 

a naopak k lepšímu třídění a recyklaci, navržení komplexního systému motivujícího občany i obce ke snížení 
množství odpadů (tzv. recyklační sleva). 

7. 

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

další zákony 

Promítnutí nutné ochrany biologické rozmanitosti do všech oblastí ochrany životního prostředí a prověření možností 
rozšíření území se zvýšenou ochranou jako genetické banky pro budoucnost. 
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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. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů, 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 

2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových 
technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814 

3. Návrh zákona o odpadech 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 
2008/98/ES o odpadech 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 

1999/31/ES o skládkách odpadů 

4. 
Návrh zákona o vybraných výrobcích 
s ukončenou životností 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 
2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 
2008/98/ES o odpadech 

6. 

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 
94/62/ES o obalech a obalových odpadech 
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 
2008/98/ES o odpadech 

7. 

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání 
či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů  

 
Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

4
 

1. MD 
MPSV 
MŽP 

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

02.20 05.19 01.20 Ne Ne 

2. MD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
 06.19 04.20 Ano Ne 

3. MD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

05.20 08.19 05.20 Ne Ne 

4. MD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

06.20 09.19 06.20 Ne Ne 

5. MD  

Návrh zákona, kterým se mění 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, a další související zákony 

09.20 
01.17 

12.19 09.20 Ne 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. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů 

Směrnice Rady (EU) 2018/131 ze dne 23. ledna 2018, kterou se provádí dohoda uzavřená Svazem provozovatelů 
námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za účelem 
změny směrnice 2009/13/ES v souladu se změnami Úmluvy o práci na moři z roku 2006 přijatými v roce 2014, 
které Mezinárodní konference práce schválila dne 11. června 2014 

 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně 
nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES 

2. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, 

o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se 
silniční dopravy 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých 
předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3281/85 a (ES) 
č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 

3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání 
a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 
2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní 
dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech 

4. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního 
systému v Evropské unii 

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic 

5. 

Návrh zákona, kterým se mění 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, a další související 

zákony 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel 
a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro 
tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 

2007/46/ES 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty 
emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, 

o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/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 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

5
 

1. 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, 

a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 03.19 01.20 Ne Ne 

2. MF  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie 

12.19 03.19 01.20 Ne Ne 

3. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2016 Sb., 

o centrální evidenci účtů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 
01.20 04.19 01.20 Ano Ano 

4. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní  05.19 01.20 Ano Ne 

5. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020  08.19 01.20 Ne Ne 

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

12.20 10.19 01.21 Ne Ne 

7. MF  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s rozvojem kapitálového trhu 
 12.19 01.21 Ano Ne 

8. MF  Věcný záměr zákona o účetnictví  12.19  Ano Ne 

 

 

 

                                                 
5
 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 

vlády. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Cíl vlády, vyplývající z Programového prohlášení vlády 

1. 

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, a zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

Efektivnější nakládání s prostředky státního rozpočtu, snižování státního dluhu. 

2. 
Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní v souvislosti 
s implementací předpisů Evropské unie 

Podpora boje proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování, zajištění přijímání změn daňových 

zákonů formou souhrnných novel. 

4. 
Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní 

Právní úprava elektronického portálu pro správu daní umožňující realizaci projektu MOJE daně, koncepční řešení 
problematiky daňových odpočtů ve prospěch daňových subjektů, revize kontrolních postupů, revize systému 
sankcí, rozšíření institutu paušální daně, revize daňové uznatelnosti technických rezerv v oblasti pojišťovnictví, 

zajištění přijímání změn daňových zákonů formou souhrnných novel. 

5. 
Návrh zákona o státním rozpočtu České 
republiky na rok 2020 

Důraz na zvyšování investic a efektivní čerpání zdrojů na investice z Evropské unie, efektivní řízení provozu 
za použití centralizace nákupů a řízení nákladů, podpora dlouhodobého hospodářského růstu. 

7. 
Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového 
trhu 

Rozvoj finančního trhu a posilování jeho odolnosti. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém přek ladu 

2. 
Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní v souvislosti 
s implementací předpisů Evropské unie 

Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde 
o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají 
oznamovat 
 

Návrh směrnice Rady (EU), kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení 
určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty 

3. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, 
ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 
2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 
2009/138/ES a 2013/36/EU 

6. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 
2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží 

na dálku 

8. Věcný záměr zákona o účetnictví 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 
 
Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních 
závěrkách bank a ostatních finančních institucí 

 
Směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních 
závěrkách pojišťoven 
 

Směrnice Rady 89/117/EHS ze dne 13. února 1989 o povinnostech poboček usazených ve členském státě, 
zřízených úvěrovými a finančními institucemi se sídlem mimo tento členský stát, pokud se jedná o zveřejňování 
ročních účetních dokladů 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování 
mezinárodních účetních standardů 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

6
 

1. MK  Věcný záměr zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře  06.19  Ano Ne 

2. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., 

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., 
o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech 
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších 
zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 06.19 07.20 Ano Ne 

3. MK  Návrh zákona o ochraně památkového fondu  09.19 01.22 Ano Ne 

4. MK  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., 
o některých druzích podpory kultury a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 

 09.19 10.20 Ano Ano 

5. MK  
Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních 
památek za národní kulturní památky a o změně některých 
dalších předpisů 

 12.19 06.20 Ne Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 

vlády. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Cíl vlády, vyplývající z Programového prohlášení vlády 

1. 
Věcný záměr zákona o veřejnoprávní 
instituci v kultuře 

Příprava zákona o veřejných kulturních institucích jako alternativy vůči stávající příspěvkové organizaci. 

3. Návrh zákona o ochraně památkového fondu Příprava nového zákona o státní památkové péči. 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

7
 

1. MO  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku 
pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

 06.19 09.19 Ano Ne 

2. MO  

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé 
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu 
vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských 
cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na služebním platu 

po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě 
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků 
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům 

a pozůstalým) 

 11.19 01.20 Ne Ne 

3. MO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., 
o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon 

o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů 

 12.19 10.20 Ano Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 

vlády. 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

8
 

1. MPSV MSP 

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o zálohovaném výživném) 

 01.19 01.20 Ne Ne 

2. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 03.19 01.21 Ano Ne 

3. MPSV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

07.20 03.19 01.20 Ano Ne 

4. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

 03.19 01.20 Ano Ne 

5. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

 04.19 01.20 Ano Ne 

6. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 06.19 01.21 Ano Ne 

7. MPSV  
Věcný záměr zákona o koordinaci rehabilitace osob se 
zdravotním postižením 

 09.19  Ano Ne 

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

2020 
 09.19 01.20 Ne Ne 

9. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních 

hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020, 
základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení 
důchodů v roce 2020 

 09.19 01.20 Ne Ne 

 

                                                 
8
 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 

vlády. 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

9
 

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

 09.19 06.20 Ano Ne 

11. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 10.19 01.21 Ano Ne 

12. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových 
pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení 

zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění 
pozdějších předpisů 

 10.19 01.20 Ne Ne 

13. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví 
výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se 

započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů 
na bydlení 

 10.19 01.20 Ne Ne 

14. MPSV  

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení 
o úpravě náhrady) 

 11.19 01.20 Ne Ne 

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

 12.19 01.21 Ano Ne 
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 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 

vlády. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Cíl vlády, vyplývající z Programového prohlášení vlády 

1. 

Návrh zákona o zálohovaném výživném 
na nezaopatřené dítě a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném 
výživném) 

Prosazení zákonné úpravy řešící zálohované výživné v případech, kdy druhý rodič neplatí řádné výživné. 

4. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

ve znění pozdějších předpisů 

Revize systému dávek státní sociální podpory tak, aby podmínky nároku na příspěvek na bydlení byly v souladu 
s jeho účelem a aby jeho poskytování bylo efektivní po stránce věcné i procesní, parametrické změny příspěvku 

na  bydlení v souvislosti s opatřeními směřujícímu k dostupnosti bydlení. 

5. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů 

Zefektivnění poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi tak, aby byla poskytována dávková pomoc potřebným 
a aby byl prohlouben princip, že výhodnější je být aktivní a pracovat než požívat dávky pomoci v hmotné nouzi 
zejména dlouhodobě, úprava dávkové pomoci směřující k dostupnosti bydlení. 

15. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů 

Nastavení pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné 
služby ve skladbě požadované klienty, důraz na rozvoj služeb umožňujících klientům co nejdéle žít v domácím 

prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 
96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

10
 

1. MMR  
Návrh nařízení vlády o poskytování finančních prostředků 
na výstavbu sociálních a nájemních bytů 

 01.19 04.19 Ano Ne 

2. MMR  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., 

o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů 
 09.19 01.21 Ano Ano 

3. MMR  Návrh zákona o dražbách  09.19 01.21 Ano Ano 

4. MMR  Věcný záměr stavebního zákona  10.19  Ano Ano 

5. MMR  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek 
pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

nařízení vlády č. 471/2017 Sb. 

Dosud  
není znám 

12.19 01.20 Ne Ne 
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vlády. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Cíl vlády, vyplývající z Programového prohlášení vlády 

1. 
Návrh nařízení vlády o poskytování 
finančních prostředků na výstavbu sociálních 

a nájemních bytů 

Zvýšení objemu finančních prostředků pro výstavbu dostupného bydlení pro seniory, mladé rodiny, zdravotně 
postižené, matky samoživitelky a občany s nižšími příjmy. 

2. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů 

Výraznější koordinace dotací. 

4. Věcný záměr stavebního zákona Rekodifikace veřejného stavebního práva, zjednodušení a zkrácení přípravy staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení 
finančních limitů a částek pro účely zákona 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
nařízení vlády č. 471/2017 Sb. 

Návrhy nařízení Evropské komise, kterými se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES, 
2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

11
 

1. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

12.18 01.19 09.19 Ne Ne 

2. MPO SSHR 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., 

o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů 

10.19 01.19 11.19 Ne Ne 

3. MPO  
Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení 
zákona o investičních pobídkách 

 02.19 06.19 Ano Ne 

4. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., 
o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon 

o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů 

11.19 02.19 11.19 Ne Ne 

5. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

01.20 03.19 01.20 Ne Ne 

6. MPO  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, 

ve znění pozdějších předpisů 

 04.19 07.19 Ne Ne 

7. MPO  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, 
ve znění pozdějších předpisů 

06.19 04.19 07.19 Ne Ne 

8. MPO MSP 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

06.14 06.19 10.21 Ano Ne 

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

03.20 06.19 03.20 Ne 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 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

12
 

10. MPO  Návrh zákona o metrologii  08.19 06.20 Ano Ne 

11. 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, a zákon 
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků 

při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů 

05.20 08.19 05.20 Ano Ne 

12. MPO  
Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu 
podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie 

pro rok 2020 

 08.19 01.20 Ne Ne 

13. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., 
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně 

některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona 
č. 229/2016 Sb. 

 09.19 01.21 Ano Ne 

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

11.19 09.19 11.19 Ne Ne 

15. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., 
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 
a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 10.19 06.20 Ano Ne 

16. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., 
o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších 

předpisů 

 12.19 01.21 Ano Ne 

17. MPO  
Věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru lokality 
hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů 

 12.19  Ano Ne 

18. MPO  Věcný záměr energetického zákona  12.19  Ano Ano 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Cíl vlády, vyplývající z Programového prohlášení vlády 

3. 
Návrh nařízení vlády o provedení některých 
ustanovení zákona o investičních pobídkách 

Poskytnutí investičních pobídek pouze ve výjimečných a odůvodněných případech projektům s  vysokou přidanou 
hodnotou či s lokalizací do strukturálně postižených regionů. 

4. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách 

a o změně některých zákonů (zákon 
o poštovních službách), ve znění pozdějších 
předpisů 

Podpora přeshraničního elektronického obchodu. 

9. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů 

Podpora snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov zateplováním, využívání energeticky 

účinných technologií a spotřebičů. 

15. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování 
vývozu se státní podporou a o doplnění 

zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

Zefektivnění státní podpory exportu, udržení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích, reorganizace státních 

podpůrných institucí Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). 

17. 
Věcný záměr zákona o zapojení obcí 
do výběru lokality hlubinného úložiště 
vysokoaktivních radioaktivních odpadů 

Příprava výstavby hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu. 

18. Věcný záměr energetického zákona 
Zjednodušení podmínek pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. 
Zajištění energetické bezpečnosti, soběstačnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a konkurenceschopné 

a sociálně únosné ceny elektrické energie a tepla a jejich plynulou a bezpečnou dodávku všem zákazníkům. 
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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. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného 
zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě 
usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 
2009/22/ES 

2. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách 
ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon 

o nouzových zásobách ropy), ve znění 
pozdějších předpisů 

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1581 ze dne 19. října 2018, kterou se mění směrnice Rady 2009/119/ES, 
pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat zásoby 

4. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách 
a o změně některých zákonů (zákon 

o poštovních službách), ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 ze dne 18. dubna 2018 o službách přeshraničního 
dodávání balíků  

5. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení 
(ES) č. 2006/2004 

7. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení 

používání některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních, 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/736 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud 
jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických 

dílů 
 
 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/737 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud 

jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově 
uspořádaných keramických kondenzátorech 
 
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/738 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení 

vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud 
jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů 
 
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/739 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení 

vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud 
jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli 
 
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/740 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení 

vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud  
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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. 481/2012 Sb., o omezení 

používání některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních, 
ve znění pozdějších předpisů 

jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku 
 
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/741 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud 

jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi 
 
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/742 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud 

jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení 

8. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 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/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES  

9. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 

2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti 

11. 

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, 
a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich dodávání 
na trh, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, 

změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 
90/385/EHS a 93/42/EHS 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických 

prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU 

14. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 

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

Směrnice Komise (EU) 2018/725 ze dne 16. května 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému 
a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES 

o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

13
 

1. MSP  Návrh zákona o hromadných žalobách  03.19 01.21 Ne Ne 

2. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., 
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

 03.19 04.20 Ne Ne 

3. MSP  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která 
nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu 

rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda 
postižitelná srážkami bez omezení (nařízení 
o nezabavitelných částkách) 

 03.19 07.19 Ne Ne 

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

01.02 
03.13 
06.14 

04.19 07.20 Ne Ne 

5. 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 

 06.19 07.20 Ano Ano 

6. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení 
ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 06.19 07.20 Ano Ano 

7. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., 

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, 
ve znění pozdějších předpisů 

 07.19 07.20 Ne Ne 

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

 12.19 07.21 Ne 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 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

14
 

9. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., 

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Dosud není 
znám 

12.19 02.21 Ne Ne 
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 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Cíl vlády, vyplývající z Programového prohlášení vlády 

1. Návrh zákona o hromadných žalobách V rámci nové úpravy civilního procesního práva předložit zákon o hromadných žalobách. 

4. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zavedení požadavku textového potvrzení spotřebitelské smlouvy uzavřené po telefonu. 

5. 

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 

Zvyšování kvality činnosti soudců při přísném respektování nezávislosti a mezinárodních doporučení v justiční 
oblasti. Zavedení kariérního řádu soudců a uzákonění podmínek výběru soudců jako záruky udržení profesní 
motivace a protikorupční opatření. 

6. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, 
státních zástupců a soudních exekutorů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zvyšování kvality činnosti soudců při přísném respektování nezávislosti a mezinárodních doporučení v justiční 
oblasti. 

8. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, 

ve znění pozdějších předpisů 

Předložit změny ve státním zastupitelství pro jeho účinnější správu a posílení odpovědnosti státních zástupců. 

 

 

 

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

4. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje 
spotřebního zboží a záruk na toto zboží 
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám 
v obchodních transakcích 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 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/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES 

9. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční 
spolupráci ve věcech trestních, ve znění 

pozdějších předpisů 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci 

 



28 

 

 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

15
 

1. 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 

 03.19 09.20 Ano Ne 

2. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., 
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči 
ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  

 09.19 09.20 Ano Ne 

3. MŠMT  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka 

pro účely získání povolení k trvalému pobytu 

 10.19 
01.20 
09.20 

Ne Ne 

4. MŠMT  
Návrh nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění 

informační povinnosti o regulovaných povoláních 
07.20 10.19 07.20 Ne Ne 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Cíl vlády, vyplývající z Programového prohlášení vlády 

1. 

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 

Věcná a finanční revize inkluze tak, aby byly podporovány sítě škol běžných i speciálních, s  udržitelným využíváním 
principů společného vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4. 
Návrh nařízení vlády o předávání údajů 
nezbytných k plnění informační povinnosti 
o regulovaných povoláních 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/958 ze dne 28. června 2018 o testu přiměřenosti před přijetím 
nové právní úpravy povolání 

 



30 

 

 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

16
 

1. MZD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., 

o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 

 02.19 10.19 Ano Ne 

2. MZD 
MV 

MF 
Návrh zákona o povinném zdravotním pojištění cizinců  03.19 01.20 Ano Ne 

3. MZD 
MV 
MF 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o povinném zdravotním pojištění cizinců 

 03.19 01.20 Ano Ne 

4. MZD  Návrh zákona o zdravotnických prostředcích 05.20 05.19 05.20 Ano Ne 

5. MZD  Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách  06.19  Ano Ano 

6. MZD  
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 

 06.19 01.20 Ano Ne 

7. MZD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 11.19 12.20 Ano Ne 

8. MZD  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů 

01.20 11.19 01.20 Ano Ne 

9. MZD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

 12.19 01.21 Ano Ne 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Cíl vlády, vyplývající z Programového prohlášení vlády 

5. 
Věcný záměr zákona o zdravotních 
pojišťovnách 

Vytvoření nové koncepce fungování zdravotních pojišťoven. 

7. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

Úprava legislativy tak, aby bylo možné využívat elektronický recept v plném rozsahu včetně kontroly lékových 

interakcí a celkové preskripce pacienta. 

9. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších 

předpisů 

Rozšíření kompetence praktických lékařů a rozšíření spektra jejich hrazených služeb, například mimo pracovní 
dobu, a posílení využívání primární péče. Reakce na hrozby dneška, kterými jsou významný nárůst výskytu 

chronických chorob a stárnutí populace, a příprava koncepce v oblasti dlouhodobé péče a řešení sociálně-
zdravotního pomezí a jeho financování se snahou maximálně podpořit i domácí a další neústavní formy péče. 
Vytvoření systému kontroly kvality péče založeného na parametrech srovnatelnosti poskytovatelů zdravotních 
služeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4. Návrh zákona o zdravotnických prostředcích 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, 
změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 

90/385/EHS a 93/42/EHS 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických prostředcích 
in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU 

8. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice 
2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci 

 



32 

 

 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

17
 

1. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

 01.19 01.20 Ne Ne 

2. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření 

dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 

04.19 02.19 04.19 Ne Ne 

3. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 

agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně 
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

04.19 02.19 04.19 Ne Ne 

4. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb 
pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 

04.19 02.19 04.19 Ne Ne 

5. MZE MŽP 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 03.19 01.20 Ne Ne 

6. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., 
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin 

a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 04.19 01.20 Ne Ne 

7. MZE  

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace 
na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek 
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 

a o změně některých souvisejících nařízení vlády 

08.19 06.19 08.19 Ano Ne 

8. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., 
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém 
zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění 

pozdějších předpisů 

 09.19 09.20 Ne 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 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

18
 

9. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 10.19 01.21 Ano Ne 

10. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých 

souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 

01.20 10.19 01.20 Ne Ne 

11. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti 
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení 

pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění 
pozdějších předpisů 

01.20 10.19 01.20 Ne Ne 

12. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., 
o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění pozdějších předpisů 

01.21 12.19 01.21 Ne Ne 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Cíl vlády, vyplývající z Programového prohlášení vlády 

2. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách 
poskytování dotací na opatření dobré životní 
podmínky zvířat, ve znění pozdějších 

předpisů 

Upevnění postavení českých zemědělců a potravinářů a jejich zájmů v rámci Společné zemědělské politiky 

Evropské unie po roce 2020, zejména spravedlivých podmínek s důrazem na zajištění opatření k řešení klíčových 
problémů české krajiny a lidí žijících na venkově. Prosazení vyvážené struktury dotačních opatření zemědělské 
politiky pro všechny druhy a velikosti hospodařících subjektů. 

3. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálně-klimatických 

opatření a o změně nařízení vlády č. 
79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Upevnění postavení českých zemědělců a potravinářů a jejich zájmů v rámci Společné zemědělské politiky 

Evropské unie po roce 2020, zejména spravedlivých podmínek s důrazem na zajištění opatření k řešení klíčových 
problémů české krajiny a lidí žijících na venkově. Prosazení vyvážené struktury dotačních opatření zemědělské 
politiky pro všechny druhy a velikosti hospodařících subjektů. 

4. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách 
provádění opatření ekologické zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení 

vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách 
poskytování plateb pro přechodně 
podporované oblasti s přírodními omezeními 

Upevnění postavení českých zemědělců a potravinářů a jejich zájmů v rámci Společné zemědělské politiky 
Evropské unie po roce 2020, zejména spravedlivých podmínek s důrazem na zajištění opatření k řešení klíčových 
problémů české krajiny a lidí žijících na venkově. Prosazení vyvážené struktury dotačních opatření zemědělské 
politiky pro všechny druhy a velikosti hospodařících subjektů. 

5. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

Udržení vody v krajině. Podpora opatření snižujících negativní dopady hydrologických extrémů. Podpora 
zadržování vody v krajině i ve vodních nádržích a rybnících, která je využívána pro zemědělské hospodaření, 
energetiku a pro udržení života v krajině. Vytvoření národní strategie nakládání s vodou a vodními zdroji, včetně 

zadržování vody v krajině a ochrany před povodněmi. 

7. 

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek 

poskytnutí dotace na provádění opatření 
ke zlepšení obecných podmínek 
pro produkci včelařských produktů a jejich 
uvádění na trh a o změně některých 

souvisejících nařízení vlády 

Upevnění postavení českých zemědělců a potravinářů a jejich zájmů v rámci Společné zemědělské politiky 
Evropské unie po roce 2020, zejména spravedlivých podmínek s důrazem na zajištění opatření k řešení klíčových 
problémů české krajiny a lidí žijících na venkově. Prosazení vyvážené struktury dotačních opatření zemědělské 
politiky pro všechny druhy a velikosti hospodařících subjektů. 

10. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování přímých 
plateb zemědělcům a o změně některých 

souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů 

Upevnění postavení českých zemědělců a potravinářů a jejich zájmů v rámci Společné zemědělské politiky 
Evropské unie po roce 2020, zejména spravedlivých podmínek s důrazem na zajištění opatření k řešení klíčových 
problémů české krajiny a lidí žijících na venkově. Prosazení vyvážené struktury dotačních opatření zemědělské 

politiky pro všechny druhy a velikosti hospodařících subjektů. 

 



35 

 

 

 

K poř. č. Název legislativního úkolu Cíl vlády, vyplývající z Programového prohlášení vlády 

11. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení 
požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu 

pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků 
jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor, ve znění pozdějších 
předpisů 

Upevnění postavení českých zemědělců a potravinářů a jejich zájmů v rámci Společné zemědělské politiky 
Evropské unie po roce 2020, zejména spravedlivých podmínek s důrazem na zajištění opatření k řešení klíčových 

problémů české krajiny a lidí žijících na venkově. Prosazení vyvážené struktury dotačních opatření zemědělské 
politiky pro všechny druhy a velikosti hospodařících subjektů. 

12. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

Zvýšení stupně potravinové soběstačnosti. Ochrana domácích surovin a jejich zpracování tak, aby byl efekt pro stát 
co nejvyšší. Dosažení co nejvyšší soběstačnosti ve výrobě co nejširšího spektra základních potravin a zajištění 
kvalitních a bezpečných potravin pro občany. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

2. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách 
poskytování dotací na opatření dobré životní 
podmínky zvířat, ve znění pozdějších 

předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005, v platném znění 

3. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálně-klimatických 

opatření a o změně nařízení vlády 
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005, v platném znění 

4. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách 
provádění opatření ekologické zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení 

vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách 
poskytování plateb pro přechodně 
podporované oblasti s přírodními omezeními 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1698/2005, v platném znění 

7. 

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek 
poskytnutí dotace na provádění opatření 

ke zlepšení obecných podmínek 
pro produkci včelařských produktů a jejich 
uvádění na trh a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) 

č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění 
 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství 

 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství 

10. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování přímých 
plateb zemědělcům a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla 
pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují 

nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

11. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení 
požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu 

pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků 
jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor, ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení 
a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) 
č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění 

12. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci 

a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

19
 

1. ČSÚ  Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021  06.19 01.20 Ano Ne 
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 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÉ ČLENĚNÍ  
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leden 2019 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

20
 

1. PV  

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

a inovací), ve znění pozdějších předpisů 

 01.19 06.19 Ne Ne 

2. MPSV MSP 
Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o zálohovaném výživném) 

 01.19 01.20 Ne Ne 

3. MMR  
Návrh nařízení vlády o poskytování finančních prostředků 

na výstavbu sociálních a nájemních bytů 
 01.19 04.19 Ano Ne 

4. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

12.18 01.19 09.19 Ne Ne 

5. MPO SSHR 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., 
o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů 

10.19 01.19 11.19 Ne Ne 

6. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

 01.19 01.20 Ne Ne 
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 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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únor 2019 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

21
 

1. MŽP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., 
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů 

10.19 02.19 10.19 Ano Ne 

2. MPO  
Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení 
zákona o investičních pobídkách 

 02.19 06.19 Ano Ne 

3. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., 
o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon 

o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů 

11.19 02.19 11.19 Ne Ne 

4. MZD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., 
o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 

 02.19 10.19 Ano Ne 

5. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření 

dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 

04.19 02.19 04.19 Ne Ne 

6. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 

agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně 
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

04.19 02.19 04.19 Ne Ne 

7. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb 
pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 

04.19 02.19 04.19 Ne Ne 

 

                                                 
21

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



3 

 

 

březen 2019 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

22
 

1. MŽP  
Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský 
kras 

 03.19 06.19 Ne Ne 

2. 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, 
a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 03.19 01.20 Ne Ne 

3. MF  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie 
12.19 03.19 01.20 Ne Ne 

4. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 03.19 01.21 Ano Ne 

5. MPSV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

07.20 03.19 01.20 Ano Ne 

6. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

 03.19 01.20 Ano Ne 

7. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony 

01.20 03.19 01.20 Ne Ne 

8. MSP  Návrh zákona o hromadných žalobách  03.19 01.21 Ne Ne 
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 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 



4 

 

 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

23
 

9. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

 03.19 04.20 Ne Ne 

10. MSP  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která 
nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu 
rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda 
postižitelná srážkami bez omezení (nařízení 

o nezabavitelných částkách) 

 03.19 07.19 Ne Ne 

11. 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 

 03.19 09.20 Ano Ne 

12. MZD 
MV 
MF 

Návrh zákona o povinném zdravotním pojištění cizinců  03.19 01.20 Ano Ne 

13. MZD 
MV 
MF 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o povinném zdravotním pojištění cizinců 

 03.19 01.20 Ano Ne 

14. MZE MŽP 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 03.19 01.20 Ne Ne 
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duben 2019 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

24
 

1. MV MSP 

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 

 04.19 07.20 Ne Ne 

2. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2016 Sb., 
o centrální evidenci účtů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

01.20 04.19 01.20 Ano Ano 

3. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

 04.19 01.20 Ano Ne 

4. MPO  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, 
ve znění pozdějších předpisů 

 04.19 07.19 Ne Ne 

5. MPO  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, 

ve znění pozdějších předpisů 

06.19 04.19 07.19 Ne Ne 

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

01.02 

03.13 
06.14 

04.19 07.20 Ne Ne 

7. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., 

o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin 
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 04.19 01.20 Ne Ne 
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6 

 

  

květen 2019 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 

stanovený 
pro 

implementaci 

Stanovený 

termín 
předložení 

vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

RIA 
Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí
25

 

1. MV  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek 
a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 

 05.19 07.19 Ne Ne 

2. MD 
MPSV 
MŽP 

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

02.20 05.19 01.20 Ne Ne 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní  05.19 01.20 Ano Ne 

4. MZD  Návrh zákona o zdravotnických prostředcích 05.20 05.19 05.20 Ano Ne 
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červen 2019 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

26
 

1. PV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., 
o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob, ve znění pozdějších předpisů 

 06.19 01.20 Ne Ne 

2. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., 
o státním občanství České republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 

 06.19 07.20 Ano Ne 

3. MŽP  Návrh zákona o odpadech 07.20 06.19 07.20 Ano Ne 

4. MŽP MPO Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností 07.20 06.19 07.20 Ano Ne 

5. MŽP  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích 

s ukončenou životností 

 06.19 01.21 Ano Ne 

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

07.20 06.19 07.20 Ano Ne 

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

a některé další zákony 

01.16 06.19 01.20 Ano Ne 

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

 06.19 04.20 Ano Ne 

9. MK  Věcný záměr zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře  06.19  Ano 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 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

27
 

10. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., 
o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech 
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších 

zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 06.19 07.20 Ano Ne 

11. MO  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku 

pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

 06.19 09.19 Ano Ne 

12. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 06.19 01.21 Ano Ne 

13. MPO MSP 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

06.14 06.19 10.21 Ano Ne 

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

03.20 06.19 03.20 Ne Ne 

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 

 06.19 07.20 Ano Ano 

16. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení 
ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 06.19 07.20 Ano Ano 

17. MZD  Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách  06.19  Ano 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 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

28
 

18. MZD  

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 

 06.19 01.20 Ano Ne 

19. MZE  

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace 

na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek 
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 

08.19 06.19 08.19 Ano Ne 

20. ČSÚ  Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021  06.19 01.20 Ano Ne 
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červenec 2019 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

29
 

1. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., 
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 07.19 07.20 Ano Ne 

2. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., 
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, 
ve znění pozdějších předpisů 

 07.19 07.20 Ne Ne 
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srpen 2019 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

30
 

1. MD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

05.20 08.19 05.20 Ne Ne 

2. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020  08.19 01.20 Ne Ne 

3. MPO  Návrh zákona o metrologii  08.19 06.20 Ano Ne 

4. 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, a zákon 

č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků 
při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů 

05.20 08.19 05.20 Ano Ne 

5. MPO  
Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu 
podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie 
pro rok 2020 

 08.19 01.20 Ne Ne 
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září 2019 

 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

31
 

1. PV SÚJB 

Návrh zákona, kterým se mění 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 

 09.19 01.21 Ne Ne 

2. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 09.19 01.21 Ano Ne 

3. MD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

06.20 09.19 06.20 Ne Ne 

4. MK  Návrh zákona o ochraně památkového fondu  09.19 01.22 Ano Ne 

5. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., 

o některých druzích podpory kultury a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 

 09.19 10.20 Ano Ano 

6. MPSV  
Věcný záměr zákona o koordinaci rehabilitace osob se 
zdravotním postižením 

 09.19  Ano Ne 

7. MPSV  
Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 
2020 

 09.19 01.20 Ne 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 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

32
 

8. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních 

hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020, 
základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení 
důchodů v roce 2020 

 09.19 01.20 Ne Ne 

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

 09.19 06.20 Ano Ne 

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

 09.19 01.21 Ano Ano 

11. MMR  Návrh zákona o dražbách  09.19 01.21 Ano Ano 

12. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., 
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně 
některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona 
č. 229/2016 Sb. 

 09.19 01.21 Ano Ne 

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

ve znění pozdějších předpisů 

11.19 09.19 11.19 Ne Ne 

14. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., 
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči 
ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

 09.19 09.20 Ano Ne 

15. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., 
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém 
zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění 
pozdějších předpisů 

 09.19 09.20 Ne Ne 
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říjen 2019 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

33
 

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

12.20 10.19 01.21 Ne Ne 

2. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 10.19 01.21 Ano Ne 

3. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových 
pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení 
zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 10.19 01.20 Ne Ne 

4. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví 
výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se 
započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů 

na bydlení 

 10.19 01.20 Ne Ne 

5. MMR  Věcný záměr stavebního zákona  10.19  Ano Ano 

6. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., 

o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 
a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 10.19 06.20 Ano 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 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

34
 

7. MŠMT  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka 
pro účely získání povolení k trvalému pobytu 

 10.19 
01.20 
09.20 

Ne Ne 

8. MŠMT  
Návrh nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění 

informační povinnosti o regulovaných povoláních 
07.20 10.19 07.20 Ne Ne 

9. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 10.19 01.21 Ano Ne 

10. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých 

souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 

01.20 10.19 01.20 Ne Ne 

11. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti 
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení 

pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění 
pozdějších předpisů 

01.20 10.19 01.20 Ne Ne 
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listopad 2019 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 

implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 

Předpokládaný 

termín nabytí 
účinnosti 

RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

35
 

1. MV  

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním 
příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním 
úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů 
na výživu pozůstalých 

 11.19 01.20 Ne Ne 

2. MO  

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé 
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu 
vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských 
cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na služebním platu 

po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě 
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků 
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům 

a pozůstalým) 

 11.19 01.20 Ne Ne 

3. MPSV  

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení 
o úpravě náhrady) 

 11.19 01.20 Ne Ne 

4. MZD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 11.19 12.20 Ano Ne 

5. MZD  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů 

01.20 11.19 01.20 Ano 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 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

36
 

1. PV NBÚ 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

 12.19 01.21 Ano Ne 

2. MV  Návrh zákona o nakládání s municí  12.19 01.22 Ano Ne 

3. MV  
Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní 

bezpečnosti 
 12.19 01.22 Ano Ne 

4. MV  Návrh zákona o zbraních 09.18 12.19 01.22 Ano Ne 

5. MŽP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., 
o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 12.19 07.22 Ne Ne 

6. MŽP  
Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické 

služby 
 12.19  Ano Ne 

7. MD  

Návrh zákona, kterým se mění 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, a další související zákony 

09.20 
01.17 

12.19 09.20 Ne Ne 

8. MF  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s rozvojem kapitálového trhu 
 12.19 01.21 Ano Ne 
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kladatel 
Název legislativního úkolu 
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stanovený 
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implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 

vládě 
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termín nabytí 
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RIA 

Projednání na Radě 

vlády pro koordinaci 
boje s korupcí

37
 

9. MF  Věcný záměr zákona o účetnictví  12.19  Ano Ne 

10. MK  
Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních 
památek za národní kulturní památky a o změně některých 
dalších předpisů 

 12.19 06.20 Ne Ne 

11. MO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., 

o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon 
o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů 

 12.19 10.20 Ano Ne 

12. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 12.19 01.21 Ano Ne 

13. MMR  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek 
pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

nařízení vlády č. 471/2017 Sb. 

Dosud  
není znám 

12.19 01.20 Ne Ne 

14. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., 
o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších 

předpisů 

 12.19 01.21 Ano Ne 

15. MPO  
Věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru lokality 
hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů 

 12.19  Ano Ne 

16. MPO  Věcný záměr energetického zákona  12.19  Ano Ano 

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

 12.19 07.21 Ne Ano 

 

                                                 
37

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



19 

 

 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 
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18. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., 

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Dosud není 
znám 

12.19 02.21 Ne Ne 

19. MZD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

 12.19 01.21 Ano Ne 

20. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., 
o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

ve znění pozdějších předpisů 

01.21 12.19 01.21 Ne Ne 
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