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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 korupcí1 

1. PV ÚOHS 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 
předpisů 

02.21 05.20 02.21 Ano Ano 

2. 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 

 06.20 06.21 Ano Ano 

3. PV BIS 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní 
informační službě, ve znění pozdějších předpisů 

 06.20 06.21 Ne Ne 

4. PV NSA 

Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní 
sportovní agenturou a o změně nařízení vlády č. 313/2010 
Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů 

 06.20 01.21 Ne Ne 

5. PV NÚKIB 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších 
předpisů 

06.21 09.20 06.21 Ano Ne 

6. PV NBÚ 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných 
informací, ve znění pozdějších předpisů 

 10.20 01.21 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 

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

1. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (zákon 
o ochraně hospodářské soutěže), ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů 
pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného 
fungování vnitřního trhu 

5. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti), ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře 
Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních 
a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“) 
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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 korupcí2 

1. MV MF 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., 
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů  

 03.20 01.21 Ano Ne 

2. MV  Návrh zákona o občanských průkazech 08.21 04.20 08.21 Ano Ne 

3. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

07.21 09.20 06.21 Ano Ano 

4. MV  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako 
otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb. 

 10.20 01.21 Ano Ano 

5. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních 
tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů  11.20 01.21 Ne 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 nákladů na výživu 
pozůstalých 

 11.20 01.21 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. Návrh zákona o občanských průkazech 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů 
totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří 
vykonávají své právo volného pobytu 

3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech 
a opakovaném použití informací veřejného sektoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 
 
 

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 korupcí3 

1. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., 
o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.  01.20 11.20 Ano Ne 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů  03.20 

01.21 
01.22 
01.23 

Ne Ne 

3. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., 
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

12.20 03.20 12.20 Ano Ne 

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

12.20 03.20 12.20 Ano Ne 

5. MF  Věcný záměr zákona o účetnictví  06.20  Ano Ne 

6. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021  08.20 01.21 Ne Ne 

7. MF  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s implementací předpisů Evropské unie týkajících se Unie 
kapitálových trhů 

08.21 09.20 08.21 Ano Ne 

8. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se 
zavedením panevropského osobního penzijního produktu 

Dosud  
není znám 10.20 10.21 Ano Ne 

 
 
 
 

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

3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech 
a řešení krize na finančním trhu, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 
2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost 
rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES 

4. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 
2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé 
závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům 
kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) 
č. 648/2012 

7. 

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s implementací předpisů 
Evropské unie týkajících se Unie 
kapitálových trhů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční 
distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) 
č. 1286/2014   
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 
2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice 
v krytých dluhopisech 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými 
dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně 
nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně 
směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví 
finančních služeb 
 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o referenční 
hodnoty EU pro transformaci zohledňující klima, referenční hodnoty EU v souladu s Pařížskou dohodou 
a poskytování informací týkajících se udržitelnosti pro referenční hodnoty 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

7. 

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s implementací předpisů 
Evropské unie týkajících se Unie 
kapitálových trhů 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, 
pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků  

8. 

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti se zavedením 
panevropského osobního penzijního 
produktu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním 
penzijním produktu (PEPP)  
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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 korupcí4 

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

03.20 
10.20 01.205 10.20 Ano Ne 

2. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační společnosti a o změně 
některých zákonů (zákon o některých službách informační 
společnosti), ve znění pozdějších předpisů 

07.20 01.206 07.20 Ne Ne 

3. 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 

04.20 02.20 04.20 Ne Ne 

4. MPO ČBÚ Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých 
zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin) 

02.21 03.20 02.21 Ano Ne 

5. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů 

12.20 03.20 12.20 Ano Ne 

6. MPO ÚPV 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., 
o ochraně označení původu a zeměpisných označení 
a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů 

11.22 06.20 06.21 Ne Ne 

7. MPO ČBÚ 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů 

 06.20 01.21 Ano Ne 

 
 
 

                                                 
4 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
5 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
6 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
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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 korupcí7 

8. MPO  
Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu 
podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie 
pro rok 2021 

 08.20 01.21 Ano Ne 

9. MPO  
Návrh právní úpravy implementující a adaptující právní řád 
České republiky na energetický legislativní balíček EU – Čistá 
energie pro všechny Evropany 

12.18 
01.20 
10.20 
12.20 
06.21 

09.208 06.21 Ano Ne 

10. MPO  

Návrh zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů 
do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání 
radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení 
provozování úložiště radioaktivních odpadů  

 09.20 06.21 Ano Ne 

11. MPO  

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

06.21 09.20 06.21 Ano Ne 

12. MPO  Návrh zákona, kterým se implementuje nařízení (EU) 
2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy 07.21 10.20 07.21 Ano Ne 

13. MPO  Věcný záměr energetického zákona  10.20  Ano Ano 

14. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti 
kontroly zahraničního obchodu s citlivým materiálem 
v souvislosti s digitalizací veřejné správy 

 11.20 07.21 Ano Ne 

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

 12.20 03.21 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. 
8 Při předložení návrhu v daném termínu nebudou implementační lhůty u předpisů EU dodrženy a lze očekávat zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva 
Evropské unie proti České republice s reálnou možností navržení finanční sankce podle čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí9 

16. MPO SSHR 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., 
o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 241/2000 Sb., 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 12.20 06.21 Ano Ne 

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

1. 
Návrh zákona, 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 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 
2012/27/EU o energetické účinnosti 

2. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých 
zákonů (zákon o některých službách 
informační společnosti), ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti 
a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb 

3. 

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) 2019/1845 ze dne 8. srpna 2019, 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 bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v některých pryžových dílech používaných v motorech 
 
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1846 ze dne 8. srpna 2019, 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 olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech 

4. 
Návrh zákona o prekurzorech výbušnin 
a o změně některých zákonů (zákon 
o prekurzorech výbušnin) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin 
na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 

5. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský 
kodex pro elektronické komunikace 

6. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu 
a zeměpisných označení a o změně zákona 
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím 
přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

9. 

Návrh právní úpravy implementující 
a adaptující právní řád České republiky 
na energetický legislativní balíček EU – Čistá 
energie pro všechny Evropany 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie 
a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) 
č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 
2012/27/EU o energetické účinnosti 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/941 ze dne 5. června 2019 o rizikové připravenosti v odvětví 
elektroenergetiky a o zrušení směrnice 2005/89/ES 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 
trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU 

11.   

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů  

12. 
Návrh zákona, kterým se implementuje 
nařízení (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem 
a souladu výrobků s předpisy 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu 
výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 
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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 korupcí10 

1. MD  

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

02.19 
07.19 
07.20 
12.20 
07.21 

06.2011 04.21 Ne Ne 

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

06.21 
08.21 09.20 06.21 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
11 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
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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. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně 
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech 
v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) 
č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 
 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech 
a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz 
bezpilotních letadel 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/103 ze dne 23. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 
2015/1998, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení, jakož i posílení některých specifických opatření 
k ochraně letectví před protiprávními činy   

2. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne 17. dubna 2019 o přístavních zařízeních 
pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1159 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 
2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání 
průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy 
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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 korupcí12 

1. MK  

Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek 
a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů, 
a některých dalších zákonů 

09.20 01.2013 09.20 Ano Ne 

2. MK  Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků 
na celní území Evropské unie 

12.20 
06.25 03.20 12.20 Ne Ne 

3. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

06.21 09.20 05.21 Ano Ne 

4. MK  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády 
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní 
památky 

 09.20 01.21 Ne Ne 

5. MK  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji 
a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

 12.20 01.22 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
13 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 

Návrh zákona o službách platforem 
pro sdílení videonahrávek a o změně zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání  
a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 
Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání a o změně některých zákonů 
(zákon o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání), ve znění pozdějších 
předpisů, a některých dalších zákonů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 
2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování 
audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se 
situaci na trhu 

2. 
Návrh zákona o vstupu a dovozu některých 
kulturních statků na celní území Evropské 
unie 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních 
statků 

3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech 
s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789 ze dne 17. dubna 2019, kterou se stanovují pravidla 
pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích 
organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS 
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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 korupcí14 

1. MO  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé 
vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 03.20 07.20 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 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) 

  11.20 01.21 Ne Ne 

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

 12.20 01.22 Ano Ne 

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

Dosud  
není znám 12.20 01.22 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond 
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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 korupcí15 

1. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 04.20 01.21 Ano Ne 

2. MPSV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., 
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 06.20 01.21 Ano Ne 

3. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

 06.20 01.23 Ano Ne 

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

 06.20 01.21 Ano Ne 

5. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních 
hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021, 
základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení 
důchodů v roce 2021 

 09.20 01.21 Ne Ne 

6. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 
2021  09.20 01.21 Ne Ne 

7. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví 
výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se 
započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů 
na bydlení 

 10.20 01.21 Ne Ne 

 
 
 

                                                 
15 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí16 

8. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí 
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 10.20 01.21 Ano Ne 

9. 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) 

 11.20 01.21 Ne Ne 

10. MPSV  Věcný záměr zákona o sociální práci  12.20  Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí17 

1. MMR  Návrh stavebního zákona  01.20 01.21 Ano Ano 

2. MMR  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím stavebního zákona  01.20 01.21 Ne Ano 

3. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  06.20 01.21 Ne Ano 

4. MMR MD 
Návrh zákona o podpoře nízkoemisních a bezemisních 
silničních vozidel 08.21 06.20 08.21 Ne Ano 

5. MMR  

Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních 
prostředků Státního fondu rozvoje investic formou úvěru 
poskytovaného na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské 
využití 

 09.20 01.21 Ano Ne 

6. MMR  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru 
na podporu výstavby nájemních bytů na území České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného 
na modernizaci nebo pořízení obydlí 

 09.20 01.21 Ano Ne 

7. MMR  

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

 11.20 01.22 Ano Ne 

8. MMR   Věcný záměr zákona o vyvlastnění  12.20  Ano Ano 

9. MMR   Návrh zákona o dostupnosti bydlení  12.20 09.21 Ano Ne 

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

4. Návrh zákona o podpoře nízkoemisních 
a bezemisních silničních vozidel 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 
2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel 
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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 korupcí18 

1. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2013 
Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 
(zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších 
předpisů 

05.21 05.20 05.21 Ne Ne 

2. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

07.21 
07.24 
07.26 

07.20 07.21 Ne Ne 

3. MSP  Návrh zákona o ochraně oznamovatelů 12.21 09.20 11.21 Ne Ano 

4. MSP  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů 12.21 09.20 11.21 Ne Ano 

5. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  
a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

08.21 
08.22 
08.23 

11.20 08.21 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2013 Sb., 
o obětech trestných činů a o změně 
některých zákonů (zákon o obětech 
trestných činů), ve znění pozdějších 
předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti 
bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV 

2. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 o rámcích preventivní 
restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, 
insolvence a oddlužení a o změně směrnice (EU) 2017/1132 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci) 

3. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937  ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují 
porušení práva Unie 

4. 
Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o ochraně oznamovatelů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937  ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují 
porušení práva Unie 

5. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob  
a o evidenci svěřenských fondů, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice (EU) 
2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 
 
 

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 korupcí19 

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 

 03.20 01.21  Ano Ne 

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

 03.20 09.20 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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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 korupcí20 

1. 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 

07.21 09.20 12.20 Ne Ne 

2. MZD  Věcný záměr zákona o provádění veřejného zdravotního 
pojištění  12.20  Ano Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. 

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice 
2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci 

 
 
                                                 
20 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí21 

1. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci 
opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby 
a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády, ve znění pozdějších předpisů, a některá související 
nařízení vlády 

04.20 01.20 03.20 Ne Ne 

2. 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 

03.20 01.20 03.20 Ne Ne 

3. 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 03.20 01.21 Ne Ne 

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

 04.20 07.20 Ne Ne 

5. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané 
myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 04.20 07.20 Ne Ne 

6. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné 
organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších 
předpisů 

 05.20 07.20 Ne Ne 

7. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů  06.20 12.21 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. 
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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 korupcí22 

8. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., 
o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů  06.20 03.21 Ne Ne 

9. MZE ČÚZK 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 06.20 01.22 Ne Ne 

10. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony 

04.21 07.20 04.21 Ne Ne 

11. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 09.20 01.22 Ne Ne 

12. MZE MZD 

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

01.22 09.20 01.22 Ne Ne 

13. 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 

01.21 10.20 01.21 Ne Ne 

14. 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  

01.21 10.20 01.21 Ne Ne 

 
 
 

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

1. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách 
poskytování dotací v rámci opatření 
lesnicko-environmentální a klimatické služby 
a ochrana lesů a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů, a některá související 
nařízení vlády 

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

2. 

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 

3. 

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 

10. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně 
a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) 

12. 

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích 
a o zrušení směrnice 2001/82/ES 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/4 ze dne 11. prosince 2018 o výrobě, uvádění na trh 
a používání medikovaných krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a o zrušení 
směrnice Rady 90/167/EHS 

13. 

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 

14. 

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 
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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 korupcí23 

1. MŽP  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících 
látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování 
do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, 
ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb. 

01.20 03.2024 06.20 Ano Ne 

2. MŽP  Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické 
služby  06.20  Ano Ne 

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

 06.20 07.22 Ano Ne 

4. MŽP MPO 

Návrh nařízení vlády o poskytování finančních kompenzací 
nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné 
riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených 
s emisemi do cen elektřiny 

 06.20 01.21 Ano Ne 

5. MŽP  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování 
emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 

12.18 
01.21 09.2025 01.21 Ne Ne 

6. MŽP  Návrh zákona o omezení dopadu některých plastových 
výrobků na životní prostředí 07.21 10.20 07.21 Ano Ne 

7. MŽP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., 
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 
skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů 

 12.20 12.21 Ano Ne 

 
 
 
 
                                                 
23 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
24 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
25 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

1. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se 
stanoví seznam znečišťujících látek 
a prahových hodnot a údaje požadované 
pro ohlašování do integrovaného registru 
znečišťování životního prostředí, ve znění 
nařízení vlády č. 450/2011 Sb. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání 
zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 
2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice 
Rady 86/278/EHS 

5. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích 
udržitelnosti biopaliv a snižování emisí 
skleníkových plynů z pohonných hmot 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty 
a o změně směrnice Rady 93/12/EHS 
 
Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky 
na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie 
a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) 
č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 

6. Návrh zákona o omezení dopadu některých 
plastových výrobků na životní prostředí 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých 
plastových výrobků na životní prostředí 
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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 korupcí26 

1. ČSÚ  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů  12.20 12.21 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 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 2020 
 
 

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 korupcí27 

1. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., 
o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.  01.20 11.20 Ano Ne 

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

03.20 
10.20 01.2028 10.20 Ano Ne 

3. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační společnosti a o změně 
některých zákonů (zákon o některých službách informační 
společnosti), ve znění pozdějších předpisů 

07.20 01.2029 07.20 Ne Ne 

4. MK  

Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek 
a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů, 
a některých dalších zákonů 

09.20 01.2030 09.20 Ano Ne 

5. MMR  Návrh stavebního zákona  01.20 01.21 Ano Ano 

6. MMR  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím stavebního zákona  01.20 01.21 Ne Ano 

 

                                                 
27 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
28 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
29 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
30 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
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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 korupcí31 

7. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci 
opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby 
a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády, ve znění pozdějších předpisů, a některá související 
nařízení vlády 

04.20 01.20 03.20 Ne Ne 

8. 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 

03.20 01.20 03.20 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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únor 2020 
 
 

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 korupcí32 

1. 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 

04.20 02.20 04.20 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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březen 2020 
 
 

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 korupcí33 

1. MV MF 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., 
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů  

 03.20 01.21 Ano Ne 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů  03.20 

01.21 
01.22 
01.23 

Ne Ne 

3. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., 
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

12.20 03.20 12.20 Ano Ne 

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

12.20 03.20 12.20 Ano Ne 

5. MPO ČBÚ Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých 
zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin) 

02.21 03.20 02.21 Ano Ne 

6. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů 

12.20 03.20 12.20 Ano Ne 

7. MK  Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků 
na celní území Evropské unie 

12.20 
06.25 03.20 12.20 Ne Ne 

8. MO  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé 
vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 03.20 07.20 Ne Ne 

 

                                                 
33 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí34 

9. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

 03.20 01.21  Ano Ne 

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

 03.20 09.20 Ano Ne 

11. 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 03.20 01.21 Ne Ne 

12. MŽP  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících 
látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování 
do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, 
ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb. 

01.20 03.2035 06.20 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
35 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
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duben 2020 
 
 

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 korupcí36 

1. MV  Návrh zákona o občanských průkazech 08.21 04.20 08.21 Ano Ne 

2. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 04.20 01.21 Ano Ne 

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

 04.20 07.20 Ne Ne 

4. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané 
myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 04.20 07.20 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
36 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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květen 2020 
 
 

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 korupcí37 

1. PV ÚOHS 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 
předpisů 

02.21 05.20 02.21 Ano Ano 

2. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2013 
Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 
(zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších 
předpisů 

05.21 05.20 05.21 Ne Ne 

3. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné 
organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších 
předpisů 

 05.20 07.20 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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červen 2020 
 
 

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 korupcí38 

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 

 06.20 06.21 Ano Ano 

2. PV BIS 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní 
informační službě, ve znění pozdějších předpisů 

 06.20 06.21 Ne Ne 

3. PV NSA 

Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní 
sportovní agenturou a o změně nařízení vlády č. 313/2010 
Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů 

 06.20 01.21 Ne Ne 

4. MF  Věcný záměr zákona o účetnictví  06.20  Ano Ne 

5. MPO ÚPV 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., 
o ochraně označení původu a zeměpisných označení 
a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů 

11.22 06.20 06.21 Ne Ne 

6. MPO ČBÚ 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů 

 06.20 01.21 Ano Ne 

7. MD  

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

02.19 
07.19 
07.20 
12.20 
07.21 

06.2039 04.21 Ne Ne 

                                                 
38 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
39 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
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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 korupcí40 

8. MPSV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., 
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 06.20 01.21 Ano Ne 

9. MPSV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

 06.20 01.23 Ano Ne 

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

 06.20 01.21 Ano Ne 

11. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  06.20 01.21 Ne Ano 

12. MMR MD Návrh zákona o podpoře nízkoemisních a bezemisních 
silničních vozidel 08.21 06.20 08.21 Ne Ano 

13. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů  06.20 12.21 Ne Ne 

14. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., 
o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů  06.20 03.21 Ne Ne 

15. MZE ČÚZK 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 06.20 01.22 Ne Ne 

16. MŽP  Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické 
služby  06.20  Ano Ne 

 

                                                 
40 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí41 

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

 06.20 07.22 Ano Ne 

18. MŽP MPO 

Návrh nařízení vlády o poskytování finančních kompenzací 
nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné 
riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených 
s emisemi do cen elektřiny 

 06.20 01.21 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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červenec 2020 
 
 

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 korupcí42 

1. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

07.21 
07.24 
07.26 

07.20 07.21 Ne Ne 

2. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony 

04.21 07.20 04.21 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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srpen 2020 
 
 

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 korupcí43 

1. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021  08.20 01.21 Ne Ne 

2. MPO  
Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu 
podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie 
pro rok 2021 

 08.20 01.21 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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září 2020 
 
 

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 korupcí44 

1. PV NÚKIB 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších 
předpisů 

06.21 09.20 06.21 Ano Ne 

2. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

07.21 09.20 06.21 Ano Ano 

3. MF  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s implementací předpisů Evropské unie týkajících se Unie 
kapitálových trhů 

08.21 09.20 08.21 Ano Ne 

4. MPO  
Návrh právní úpravy implementující a adaptující právní řád 
České republiky na energetický legislativní balíček EU – Čistá 
energie pro všechny Evropany 

12.18 
01.20 
10.20 
12.20 
06.21 

09.2045 06.21 Ano Ne 

5. MPO  

Návrh zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů 
do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání 
radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení 
provozování úložiště radioaktivních odpadů  

 09.20 06.21 Ano Ne 

6. MPO  

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

06.21 09.20 06.21 Ano Ne 

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

06.21 
08.21 09.20 06.21 Ne Ne 

                                                 
44 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
45 Při předložení návrhu v daném termínu nebudou implementační lhůty u předpisů EU dodrženy a lze očekávat zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva 
Evropské unie proti České republice s reálnou možností navržení finanční sankce podle čl. 260 odst. 3 SFEU. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí46 

8. MK  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

06.21 09.20 05.21 Ano Ne 

9. MK  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády 
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní 
památky 

 09.20 01.21 Ne Ne 

10. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních 
hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021, 
základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení 
důchodů v roce 2021 

 09.20 01.21 Ne Ne 

11. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 
2021  09.20 01.21 Ne Ne 

12. MMR  

Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních 
prostředků Státního fondu rozvoje investic formou úvěru 
poskytovaného na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské 
využití 

 09.20 01.21 Ano Ne 

13. MMR  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru 
na podporu výstavby nájemních bytů na území České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného 
na modernizaci nebo pořízení obydlí 

 09.20 01.21 Ano Ne 

 
 

                                                 
46 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání na Radě 
vlády pro koordinaci 

boje s korupcí47 

14. MSP  Návrh zákona o ochraně oznamovatelů 11.21 09.20 11.21 Ne Ano 

15. MSP  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů 11.21 09.20 11.21 Ne Ano 

16. 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 

07.21 09.20 12.20 Ne Ne 

17. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 09.20 01.22 Ne Ne 

18. MZE MZD 

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

01.22 09.20 01.22 Ne Ne 

19. MŽP  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování 
emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 

12.18 
01.21 09.2048 01.21 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
48 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice. 
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říjen 2020 
 
 

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 korupcí49 

1. PV NBÚ 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných 
informací, ve znění pozdějších předpisů 

 10.20 01.21 Ne Ne 

2. MV  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako 
otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb. 

 10.20 01.21 Ano Ano 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se 
zavedením panevropského osobního penzijního produktu 

Dosud  
není znám 10.20 10.21 Ano Ne 

4. MPO  Návrh zákona, kterým se implementuje nařízení (EU) 
2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy 07.21 10.20 07.21 Ano Ne 

5. MPO  Věcný záměr energetického zákona  10.20  Ano Ano 

6. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví 
výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se 
započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů 
na bydlení 

 10.20 01.21 Ne Ne 

7. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí 
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 10.20 01.21 Ano Ne 

 
 
 

                                                 
49 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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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 korupcí50 

8. 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 

01.21 10.20 01.21 Ne Ne 

9. 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  

01.21 10.20 01.21 Ne Ne 

10. MŽP  Návrh zákona o omezení dopadu některých plastových 
výrobků na životní prostředí 

07.21 10.20 07.21 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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listopad 2020 
 
 

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 korupcí51 

1. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních 
tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů  11.20 01.21 Ne Ne 

2. MV  

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

 11.20 01.21 Ne Ne 

3. MPO  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti 
kontroly zahraničního obchodu s citlivým materiálem 
v souvislosti s digitalizací veřejné správy 

 11.20 07.21 Ano Ne 

4. MO  

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé 
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu 
vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských 
cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení 
neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé 
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání 
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení 
o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 

  11.20 01.21 Ne Ne 

5. 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) 

 11.20 01.21 Ne Ne 

6. MMR  

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

 11.20 01.22 Ano Ne 

 
                                                 
51 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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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 korupcí52 

7. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  
a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

08.21 
08.22 
08.23 

11.20 08.21 Ne Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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prosinec 2020  
 
 

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 korupcí53 

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

 12.20 03.21 Ano Ne 

2. MPO SSHR 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., 
o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 241/2000 Sb., 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 12.20 06.21 Ano Ne 

3. MK  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji 
a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

 12.20 01.22 Ano Ne 

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

 12.20 01.22 Ano Ne 

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

Dosud  
není znám 12.20 01.22 Ano Ne 

6. MPSV  Věcný záměr zákona o sociální práci  12.20  Ano Ne 

7. MMR   Věcný záměr zákona o vyvlastnění  12.20  Ano Ano 

8. MMR   Návrh zákona o dostupnosti bydlení  12.20 09.21 Ano Ne 

 

                                                 
53 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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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 korupcí54 

9. MZD  Věcný záměr zákona o provádění veřejného zdravotního 
pojištění  12.20  Ano Ano 

10. MŽP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., 
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 
skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů 

 12.20 12.21 Ano Ne 

11. ČSÚ  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů  12.20 12.21 Ne Ne 

 
 
 
 

 

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


