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LEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY  

NA ROK 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O b s a h 

 

 

 

Resortní členění  

 

 

 

           str.    

 

předseda vlády                                                                           1    

1. místopředseda vlády a ministr vnitra                                        2 

místopředsedkyně vlády a ministryně financí     3 - 4 

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy  

(úkoly pro Ministerstvo dopravy)                           5 - 6 

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy  

(úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)                        7 - 10 

ministr kultury                                                                  11 

ministr obrany                                                         12 

ministryně práce a sociálních věcí                                                      13 - 15 

ministryně pro místní rozvoj       16. 

ministr zdravotnictví                                                                             17 - 18 

ministr zemědělství                                                                            19 - 20 

ministr životního prostředí                   21- 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Časové členění  

 

 

 

                         str.    

 

leden 2021                                                                                              1 

únor 2021          2 

březen 2021                                                                                               3 

duben 2021                                                                                                 4 

červen 2021                                                                                                5 

červenec 2021                                                                                          6 

srpen 2021                                                                                                   7 

září 2021                                                                                                     8 

říjen 2021                                                                                                   9   

listopad 2021                                                                                              10 - 11  

prosinec 2021                                                                                          12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Přehled použitých zkratek 

 

PV  předseda vlády 

MV  1. místopředseda vlády a ministr vnitra 

MF  místopředsedkyně vlády a ministryně financí 

MD  místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 

(úkoly pro Ministerstvo dopravy) 

MPO  místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 

(úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

MK  ministr kultury 

MO  ministr obrany 

MPSV  ministryně práce a sociálních věcí 

MMR  ministryně pro místní rozvoj 

MSP  ministryně spravedlnosti 

MZD  ministr zdravotnictví 

MZE  ministr zemědělství 

MŽP  ministr životního prostředí 

BIS  ředitel Bezpečnostní informační služby 

ČTÚ  předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu 

ČÚZK  předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

NBÚ  ředitel Národního bezpečnostního úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESORTNÍ ČLENĚNÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí1 

1. PV NBÚ 
Návrh nařízení vlády o Katalogu oblastí utajovaných 
informací 

 04.21 07.21 Ne Ano Ne 

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

 06.21 06.22 Ne 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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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí2 

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

 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

2. MV  

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

 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

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

 12.21 01.23 Ano Ano Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí3 

1. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., 
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně 
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

12.21 02.21 01.22 Ne Ano Ne 

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

12.21 
12.21 
06.22 

02.21 
01.22 
07.22 
02.23 

Ano Ano Ne 

3. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů  

 03.21 01.22 Ano Ne Ne 

4. MF  
Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení 
celního zákona v oblasti statistiky 

01.22 06.21 01.22 Ne Ne Ne 

5. MF  
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky 
na rok 2022 

 08.21 01.22 Ne Ne Ne 

6. MF  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů 
a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění 
pozdějších předpisů 

 09.21 01.22 Ne Ano Ne 

7. MF  Věcný záměr zákona o finančním arbitrovi  12.21  Ano Ano Ano 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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 

1. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci 
při správě daní a o změně dalších 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci 
v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS 

2. 

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

Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní 
(přepracované znění) 
 
Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci 
struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů 
 
Směrnice Rady (EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné 
úsilí v rámci Unie 

4. 
Návrh nařízení vlády k provedení některých 
ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových 
statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí4 

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

10.21 
12.21 

02.215 10.21 Ne Ano Ne 

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

01.22 04.21 01.22 Ne Ano Ne 

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

02.22 
12.24 

07.216 02.22 Ne 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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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických 
systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních 
poplatků v Unii 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 
2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury 

2. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných 
kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES 
 
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12 ze dne 2. srpna 2019, kterou se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti 
a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti 

3. 

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky 
v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční 
dopravy 

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní 
pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění 
směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí7 

1. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

11.21 02.21 05.22 Ano Ano Ne 

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

 03.21 07.21 Ne Ne Ne 

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

05.21 03.21 05.21 Ne Ne Ne 

4. 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 

06.21 04.21 07.21 Ne Ne Ne 

5. MPO  

Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního 
rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2022 

 08.21 01.22 Ano Ne Ne 

6. MPO ČTÚ 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních 
cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění 
pozdějších předpisů 

 08.21 01.22 Ne Ne Ne 

7. MPO ČTÚ 

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

 08.21 01.22 Ano Ne Ne 

 

 

 

 

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

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí8 

8. MPO  

Návrh právní úpravy transponující do právního řádu 
České republiky směrnici Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 
o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb 

06.22 09.21 06.25 Ano Ano Ne 

9. MPO  
Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným 
úložištěm radioaktivních odpadů 

 11.21 10.22 Ano Ano Ne 

10. MPO  Návrh energetického zákona 

12.18 
07.19 
01.20 
12.20 
01.21 
06.21 

12.219 01.23 Ano Ano Ano 

11. MPO  

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

 12.21 01.23 Ano Ne Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
9 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice, zejména 
bezprostředně po uplynutí lhůty pro transpozici směrnic (EU) 2019/944 a (EU) 2018/2001. 
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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, a zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 
Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83EU, pokud jde o lepší 
vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele  

3. 

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

Směrnice Komise (EU) 2019/1922 ze dne 18. listopadu 2019, 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 hliník 
 
Směrnice Komise (EU) 2019/1929 ze dne 19. listopadu 2019, kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky 
používané v některých hračkách, pokud jde o formaldehyd 

4. 

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 

Návrh směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), 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 a šestimocného chromu v elektronických rozbuškách výbušnin pro civilní profesionální použití 

8. 

Návrh právní úpravy transponující do 
právního řádu České republiky směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/882 ze dne 17. dubna 2019 
o požadavcích na přístupnost u výrobků 
a služeb  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost 
u výrobků a služeb  
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu 

10. Návrh energetického zákona 

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) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou 

 
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 
 
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 

 
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 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí10 

1. MK  
Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních 
památek za národní kulturní památky 

 11.21 06.22 Ne Ne Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



12 

 

 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí11 

1. MO  

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

 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí12 

1. MPSV 
MO 

MSP 
MV 

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

08.22 01.21 08.22 Ano Ano Ne 

2. MPSV MD 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava 
pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců 
v dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

08.04 02.21 07.21 Ano Ne Ne 

3. MPSV  Věcný záměr zákona o sociální práci  06.21  Ano Ano Ne 

4. MPSV  
Návrh nařízení vlády o úhradě nákladů na financování 
služby péče o dítě v jeslích rodičem a normativech 
k příspěvku na provoz jeslí 

 07.21 01.22 Ano Ne Ne 

5. MPSV  
Návrh nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků 

11.21 09.21 11.21 Ne Ne Ne 

6. MPSV  
Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu 
v roce 2022 

 09.21 01.22 Ne Ne Ne 

7. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu 
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového 
základu pro rok 2022, základní výměry důchodu 
stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 
2022 

 09.21 01.22 Ne Ne Ne 

8. MPSV MZD 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s úpravou zdravotních a sociálních služeb 

 09.21 01.23 Ano 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. 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí13 

9. 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 

 10.21 01.22 Ano Ne Ne 

10. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení 

 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

11. MPSV  
Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima 
a existenčního minima 

 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

12. 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 

 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. 

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním 
a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních 
a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii 

2. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se 
stanoví odchylná úprava pracovní doby 
a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy 
pracovní doby 

5. 

Návrh nařízení vlády o bližších podmínkách 
poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích 
a dezinfekčních prostředků 

Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci 
 
Směrnice Komise (EU) 2019/1832 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 
89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí14 

1. MMR  

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

01.22 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. 

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

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

 

 

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

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí15 

1. MZD  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

05.21 
07.21 
11.21 

03.21 05.21 Ne Ne Ne 

2. MZD  
Návrh zákona o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro 

05.22 08.21 05.22 Ano Ano 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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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., o ochraně 
zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů 

Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot 
expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES 
 
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 
 
Směrnice Komise (EU) 2019/1833 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu 

2. 
Návrh zákona o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro 

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 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí16 

1. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění 
nařízení vlády č. 217/2020 Sb. 

04.21 02.21 04.21 Ne Ne Ne 

2. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího 
opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení 
vlády č. 217/2020 Sb., a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády 

04.21 02.21 04.21 Ne Ne Ne 

3. MZE ČÚZK 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních 
systémů a státních mapových děl závazných na území 
státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení 
vlády č. 81/2011 Sb. 

 10.21 01.22 Ne Ano Ne 

4. 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 

01.22 10.21 01.22 Ne Ne Ne 

5. 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 

01.22 10.21 01.22 Ne Ne Ne 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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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. 330/2019 Sb., 
o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření, 
ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb. 

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 

2. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 331/2019 Sb., 
o podmínkách provádění navazujícího 
opatření ekologické zemědělství, ve znění 
nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a o změně 
některých souvisejících 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 

4. 

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 

5. 

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 
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Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí17 

1. 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  

 03.21 03.22 Ano Ano Ne 

2. MŽP MPO 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. …./2020 Sb. o podmínkách poskytnutí kompenzací 
nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno 
značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů 
spojených s emisemi skleníkových plynů do cen 
elektřiny 

 09.21 01.22 Ano Ne Ne 

3. MŽP  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství 
České republiky pro období 2015 - 2024 

 10.21 01.22 Ne Ne Ne 

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

 12.21 01.23 Ano Ano Ne 

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

 12.21 01.23 Ano 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 

3. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu 
odpadového hospodářství České republiky 
pro období 2015 - 2024 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÉ ČLENĚNÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

leden 2021 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí18 

1. MPSV 
MO 

MSP 
MV 

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

08.22 01.21 08.22 Ano Ano Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



2 

 

 

únor 2021 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí19 

1. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., 
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně 
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

12.21 02.21 01.22 Ne Ano Ne 

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

12.21 
12.21 
06.22 

02.21 
01.22 
07.22 
02.23 

Ano Ano Ne 

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

10.21 
12.21 

02.2120 10.21 Ne Ano Ne 

4. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

11.21 02.21 05.22 Ano Ano Ne 

5. MPSV MD 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava 
pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců 
v dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

08.04 02.21 07.21 Ano Ne Ne 

6. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění 
nařízení vlády č. 217/2020 Sb. 

04.21 02.21 04.21 Ne Ne Ne 

7. MZE  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího 
opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení 
vlády č. 217/2020 Sb., a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády 

04.21 02.21 04.21 Ne Ne Ne 

 

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



3 

 

 

březen 2021 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí21 

1. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů  

 03.21 01.22 Ano Ne Ne 

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

 03.21 07.21 Ne Ne Ne 

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

05.21 03.21 05.21 Ne Ne Ne 

4. MZD  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

05.21 
07.21 
11.21 

03.21 05.21 Ne Ne Ne 

5. 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  

 03.21 03.22 Ano Ano 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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duben 2021 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí22 

1. PV NBÚ 
Návrh nařízení vlády o Katalogu oblastí utajovaných 
informací 

 04.21 07.21 Ne Ano Ne 

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

01.22 04.21 01.22 Ne Ano 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 

06.21 04.21 07.21 Ne 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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červen 2021 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí23 

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

 06.21 06.22 Ne Ne Ne 

2. MF  
Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení 
celního zákona v oblasti statistiky 

01.22 06.21 01.22 Ne Ne Ne 

3. MPSV  Věcný záměr zákona o sociální práci  06.21  Ano 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. 



6 

 

 

červenec 2021 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí24 

1. MD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

02.22 
12.24 

07.2125 02.22 Ne Ano Ne 

2. MPSV  
Návrh nařízení vlády o úhradě nákladů na financování 
služby péče o dítě v jeslích rodičem a normativech 
k příspěvku na provoz jeslí 

 07.21 01.22 Ano Ne Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
25 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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srpen 2021 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí26 

1. MF  
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky 
na rok 2022 

 08.21 01.22 Ne Ne Ne 

2. MPO  

Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního 
rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2022 

 08.21 01.22 Ano Ne Ne 

3. MPO ČTÚ 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních 
cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění 
pozdějších předpisů 

 08.21 01.22 Ne Ne Ne 

4. MPO ČTÚ 

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

 08.21 01.22 Ano Ne Ne 

5. MZD  
Návrh zákona o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro 

05.22 08.21 05.22 Ano Ano 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. 
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září 2021 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí27 

1. MF  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů 
a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění 
pozdějších předpisů 

 09.21 01.22 Ne Ano Ne 

2. MPO  

Návrh právní úpravy transponující do právního řádu 
České republiky směrnici Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 
o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb 

06.22 09.21 06.25 Ano Ano Ne 

3. MPSV  
Návrh nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků 

11.21 09.21 11.21 Ne Ne Ne 

4. MPSV  
Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu 
v roce 2022 

 09.21 01.22 Ne Ne Ne 

5. MPSV  

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu 
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového 
základu pro rok 2022, základní výměry důchodu 
stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 
2022 

 09.21 01.22 Ne Ne Ne 

6. MPSV MZD 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s úpravou zdravotních a sociálních služeb 

 09.21 01.23 Ano Ano Ne 

7. MŽP MPO 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. …./2020 Sb. o podmínkách poskytnutí kompenzací 
nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno 
značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů 
spojených s emisemi skleníkových plynů do cen 
elektřiny 

 09.21 01.22 Ano Ne Ne 

                                                 
27 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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říjen 2021 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí28 

1. 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 

 10.21 01.22 Ano Ne Ne 

2. MZE ČÚZK 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních 
systémů a státních mapových děl závazných na území 
státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení 
vlády č. 81/2011 Sb. 

 10.21 01.22 Ne Ano Ne 

3. 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 

01.22 10.21 01.22 Ne Ne Ne 

4. 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 

01.22 10.21 01.22 Ne Ne Ne 

5. MŽP  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství 
České republiky pro období 2015 - 2024 

 10.21 01.22 Ne Ne Ne 

 

 

                                                 
28 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády. 
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listopad 2021 
 

 

Poř.č. Předkladatel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí29 

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

 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

2. MV  

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

 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

3. MPO  
Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným 
úložištěm radioaktivních odpadů 

 11.21 10.22 Ano Ano Ne 

4. MK  
Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních 
památek za národní kulturní památky 

 11.21 06.22 Ne Ne Ne 

5. 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) 

 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

6. MPSV  

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení 

 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

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

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí30 

7. MPSV  
Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima 
a existenčního minima 

 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

8. MPSV  

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

 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

9. MMR  

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

01.22 11.21 01.22 Ne Ne Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost 

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 

boje s korupcí31 

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

 12.21 01.23 Ano Ano Ne 

2. MF  Věcný záměr zákona o finančním arbitrovi  12.21  Ano Ano Ano 

3. MPO  Návrh energetického zákona 

12.18 
07.19 
01.20 
12.20 
01.21 
06.21 

12.2132 01.23 Ano Ano Ano 

4. MPO  

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

 12.21 01.23 Ano Ne Ne 

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

 12.21 01.23 Ano Ano Ne 

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

 12.21 01.23 Ano Ano 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. 
32 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice, zejména 
bezprostředně po uplynutí lhůty pro transpozici směrnic (EU) 2019/944 a (EU) 2018/2001. 


