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1 1 

A – neimplementační část 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. PV SÚJB Návrh věcného záměru zákona o mírovém využívání ionizujícího záření (atomového zákona) 05.10  
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MZV  Věcný záměr zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů 02.10  
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MO MPO Návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu kazetové munice a o jejím 
zničení 06.10 Dnem vyhlášení 

2. MO  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam činností vojáků z povolání stanovených pro 
jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti 06.10 01.11 

3. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů 10.10 Dnem vyhlášení 

4. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších 
předpisů 10.10 05.11 

5. MO  Návrh zákona o válečných veteránech 11.10 06.11 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh věcného záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných her a zákona 
o změně některých souvisejících zákonů 03.10  

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů 03.10 01.11 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů 04.10 01.11 

4. MF  
Návrh zákona o Státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných 
v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 
a 2012 

04.10 11.10 

5. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 
pozdějších předpisů 04.10 01.11 

6. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech 
a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

06.10 03.11 

7. MF  Návrh zákona o finančním arbitrovi 07.10 01.11 

8. MF  Návrh zákona o Celní správě České republiky 07.10 07.11 

9. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě 
České republiky 07.10 07.11 

10. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 08.10 01.11 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

11. MF  Návrh věcného záměru kompetenčního zákona budoucí soustavy orgánů tvořících tzv. jedno 
inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů 09.10  

12. MF  Návrh zákona o kontrolních mechanismech finančního řízení a o interním auditu ve veřejné 
správě 10.10 07.11 

13. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění 
pozdějších předpisů 12.10 12.11 

14. MF  Návrh zákona o Státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku 
státního rozpočtu České republiky na rok 2011 12.10 06.11 

15. MF  Návrh zákona o provozování sázkových a jiných podobných her 12.10 01.12 

16. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o provozování 
sázkových a jiných podobných her 12.10 01.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV KML 

Věcný záměr právní úpravy elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv 
a elektronického legislativního procesu včetně souvisejících návrhů změn jednacího řádu 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jednacího řádu Senátu Parlamentu České 
republiky a zákona o Ústavním soudu  

03.10  

2. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 
bezpečnostních sborů na rok 2011 

10.10 01.11 

3. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších 
osob v souvislosti s trestním řízením a o změně občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 

10.10 07.11 

4. MV  Návrh zákona o dobrovolnictví a dobrovolnické službě 11.10 01.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPO  Návrh novely nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 
vratných zálohovaných obalů 02.10 02.10 

2. 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 06.10 01.11 

3. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž 
držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi 
využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění 
pozdějších předpisů 

10.10 07.11 

4. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění 
pozdějších předpisů 10.10 07.11 

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

10.10 07.11 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů 04.10 01.11 

2. MSP  Návrh zákona o postihu právnických osob za trestné činy 05.10 02.11 

3. MSP  Návrh věcného záměru zákona o znalcích a tlumočnících 06.10  

4. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 318/2001 Sb., o poskytování informací a další 
součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN 
pro lidská práva 

06.10 01.11 

5. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 09.10 01.11 

6. MSP  Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech 12.10 01.12 

7. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 12.10 01.12 

8. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 12.10 06.11 

9. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 
rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů 12.10 01.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

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

01.10 Dnem vyhlášení 

2. MPSV  Návrh nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 01.10 03.10 

3. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů 06.10 01.11 

3. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011 09.10 01.11 

4. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 

09.10 01.11 

5. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011 09.10 01.11 

6. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným 
a další částky rozhodné pro nárok na příspěvek na bydlení podle zákona o státní sociální 
podpoře 

11.10 01.11 

7. MPSV MSP 

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

11.10 01.11 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 02.10 01.11 

2. MD  Návrh věcného záměru zákona o inspekci dopravy 04.10  

3. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 11.10 05.11 

4. MD  Návrh věcného záměru zákona o silniční dopravě 12.10  
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MZE  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých 
podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám 02.10 04.10 

2. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy 
chované v systému s tržní produkcí mléka 02.10 04.10 

3. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 04.10 01.11 

4. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších 
předpisů 

09.10 06.11 

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

10.10 07.11 

6. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

10.10 07.11 

7. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek 
poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci 
včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb. 

10.10 12.10 

8. MZE ČÚZK Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů 10.10 07.11 

9. MZE ČÚZK 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 

10.10 07.11 

10. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších 
předpisů 11.10 08.11 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

11. 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 11.10 08.11 

12. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 12.10 01.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MZ  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory 
specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 
specializovanou způsobilostí 

01.10 03.10 

2. MZ MVLP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 
předpisů 03.10 01.11 

3. MZ  

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

05.10 07.10 

4. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 

05.10 07.10 

5. MZ  Nařízení vlády, které stanoví výši částky pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu, 
za kterou je plátcem pojistného stát 06.10 06.11 

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

10.10 07.11 

7. MZ  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních 
přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

10.10 07.11 

8. MZ  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

11.10 08.11 

9. MZ  Návrh zákona o prekursorech drog 11.10 08.11 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MŠMT  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví soustava oborů vzdělání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělávání 05.10 09.10 

2. MŠMT  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 10.10 07.11 

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

10.10 07.11 

4. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných 
států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění 
pozdějších předpisů 

10.10 07.11 

5. MŠMT  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů 

10.10 07.11 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MŽP  Návrh zákona o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech 03.10 01.11 

2. MŽP  Návrh zákona o odpadech 06.10 06.11 

3. MŽP  Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Kokořínsko 12.10 06.11 

4. MŽP  Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Křivoklátsko 12.10 06.11 

5. MŽP  Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Soutok 12.10 06.11 

6. MŽP  Návrh zákona, kterým se vyhlašuje Národní park Křivoklátsko 12.10 06.11 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. 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 

12.10 01.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 02.10 01.11 

2. MMR  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

02.10 01.11 

3. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 10.10 07.11 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Stanovený termín 

předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MVLP  Věcný záměr zákona o dětském ombudsmanovi 03.10  

2. MVLP  Věcný záměr zákona o Agentuře pro sociální začleňování 03.10  

3. MVLP MV 
ÚOOÚ 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 06.10 03.11 

4. MVLP  Návrh zákona o Agentuře pro sociální začleňování 12.10 01.12 

5. MVLP  Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti 12.10  
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B – implementační část 
 

Poř.č. 

Předkla-
datel 

(odbor 
MMR) 

Spolupřed-
kladatel 
(resort) 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. PV SÚJB 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 
Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších 
předpisů  

Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. 
června 2009, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných 
zařízení 

07.11 10.10 07.11 

 



20 20 

 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 

implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti se stanovením 
kapitálových požadavků a postupů dohledu 
nad bankami, spořitelními a úvěrními 
družstvy a obchodníky s cennými papíry 
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou 
se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES 
a 2007/64/ES, pokud jde o banky 
přidružené k ústředním institucím, některé 
položky kapitálu, velkou angažovanost, 
režimy dohledu a krizové řízení 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES 
a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové 
požadavky na obchodní portfolio a 
resekuritizace a o dohled nad politikami 
odměňování 

12.10 
 
 

01.111 

2.10 12.10 

2. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a 
některé další zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou 
se mění směrnice 98/26/ES o 
neodvolatelnosti zúčtování v platebních 
systémech a v systémech vypořádání 
obchodů s cennými papíry a směrnice 
2002/47/ES o dohodách o finančním 
zajištění, pokud jde o propojené systémy a 
pohledávky z úvěru  
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o 
přístupu k činnosti institucí elektronických 
peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním 
dohledu nad touto činností, o změně 
směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o 
zrušení směrnice 2000/46/ES 

12.10 
 
 
 
 
 
 
 

04.11 

02.10 12.10 

                                                 
1 Jedná se o návrh směrnice, který bude projednán na jednání COREPER dne 4. listopadu 2009, poté se předpokládá schválení na Radě ECOFIN a předložení Evropskému parlamentu. S ohledem 
na velmi krátkou lhůtu pro transpozici a s přihlédnutím k délce legislativního procesu v ČR se navrhuje transponovat tento návrh směrnice současně se směrnicí 2009/111/ES. 
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Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 

implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

3. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 
189/2004 Sb., o kolektivním investování, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony v souvislosti se změnou 
pravomocí Evropských orgánů dohledu 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady, kterou se mění směrnice 
1998/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC, 
2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 
2004/109/EC, 2005/60/EC, 2006/48/EC, 
2006/49/EC, a 2009/65/EC s ohledem na 
pravomoci Evropského orgánu dohledu pro 
bankovnictví, Evropského orgánu dohledu 
pro pojišťovnictví a Evropského orgánu 
dohledu pro cenné papíry (dokument Rady 
č. 15093/09) 

12.10 07.102 12.10 

4. MF  

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

Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. 
února 2008, kterou se mění směrnice 
2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí 
služby 
 
Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 25. 
června 2009, kterou se mění směrnice 
2006/112/ES o společném systému daně z 
přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky 
spojené s dovozem 

01.113 03.10 01.11 

5. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/49/ES ze dne 18. června 
2009,  kterou se mění směrnice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o 
některé požadavky na zveřejňování u 
středních společností a povinnost sestavit 
konsolidovanou účetní závěrku 

01.114 03.10 01.11 

                                                 
2 Jedná se o návrh směrnice, která je v současné době projednávána v Radě EU, nicméně její dojednání se očekává v brzké době tak, aby mohla být právní úprava v členských státech účinná od 1. 
ledna 2011. Návrh směrnice navazuje na tzv. dohledový balíček, který je složen z 5 legislativních návrhů (4 nařízení, 1 rozhodnutí) a projednává se v současnosti na úrovni Rady EU. Vzhledem 
k tomu, že účinnost systému uspořádání dohledu nad finančním trhem v EU je plánována od 1. ledna 2011, považujeme za nutné do plánu legislativních prací na rok 2010 zahrnout také tuto 
směrnici. 
Konečný termín pro předložení vládě záleží na publikaci předpisu EU. 
3 U první uvedené Směrnice je základní transpoziční lhůta 01.10, ale kromě toho obsahuje směrnice ještě další lhůty pro transpozici jednotlivých oblastí. Úprav, které mají být obsaženy v předmětné 
novele zákona o dani z přidané hodnoty, se týká transpoziční lhůta 01.11. 
4 Jedná se o převod úkolu z roku 2009. Při projednávání návrhu se ukázalo, že rozsah úprav bude obsáhlejší, než bylo původně zamýšleno. Do návrhu novely budou současně zapracovány změny 
vyvolané potřebou implementace výše uvedené směrnice, takže nebude třeba předkládat dvě samostatné novelizace. 
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Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 

implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

6. MF  

Návrh zákona o finančním zajištění 
 

Směrnice 2009/44/ES, kterou se mění 
směrnice 2002/47/ES o dohodách o 
finančním zajištění a revize stávající 
transpozice směrnice 2002/47/ES 

12.10 04.10 12.10 

7. MF  

Návrh zákona o změně zákonů 
v souvislosti s přijetím zákona o finančním 
zajištění 

Směrnice 2009/44/ES, kterou se mění 
směrnice 2002/47/ES o dohodách o 
finančním zajištění a revize stávající 
transpozice směrnice 2002/47/ES 

12.10 04.10 12.10 

8. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 219/1995 Sb., devizový zákon 
 

Příloha č. V kapitola 2 Aktu o podmínkách 
přistoupení 05.11 08.10 05.11 

9. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
189/2004 Sb., o kolektivním investování, 
ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES ze dne 13. července 2009 
o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů 
kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP) 

06.11 09.10 06.11 

10. MF  

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

Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 
92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud 
jde o strukturu a sazby spotřební daně z 
tabákových výrobků 

5 07.10 01.11 

 

                                                 
5 Dne 10. listopadu 2009 byla na Radě ECOFIN dosažena politická shoda k legislativnímu návrhu měnícímu směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně 
z tabákových výrobků. V současné době je text návrhu dopracováván Generálním sekretariátem Rady včetně právníků lingvistů. Následně bude schválen buď jako bod QA na některém z dalších 
zasedání Rady ministrů (předpoklad v průběhu měsíce prosince). Lhůta pro implementaci směrnice je stanovena k 30. prosinci 2010. 
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Poř.č. 

Předkla-
datel 

(odbor 
MMR) 

Spolupřed-
kladatel 
(resort) 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV 
MO, 

ÚOOÚ, 
MSP, GŘC 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
273/2008 Sb., o Policii České republiky, a další 
související zákony 

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 
27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní a justiční 
spolupráce v trestních věcech 

11.10 06.10 11.10 

2. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 
2008 o určování a označování evropských 
kritických infrastruktur a o posouzení potřeby 
zvýšit jejich ochranu 

01.11 03.10 01.11 

3. MV  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a 
§ 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 

Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 
2008 o určování a označování evropských 
kritických infrastruktur o posouzení potřeby zvýšit 
jejich ochranu 

01.11 10.10 01.11 

4. MV  

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

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 
810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu 
Společenství o vízech (32009R0810); 
Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. 
dubna 2008, kterým se mění nařízení č. 
1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor 
povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích 
zemí (32008R0380) 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o 
společných normách a postupech v členských 
státech při navracení neoprávněně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí (32008L0115) 
Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 
2009 o podmínkách vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí za účelem výkonu vysoce 
kvalifikovaného zaměstnání (modré karty) 
(32009L0050) 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o 
minimálních normách pro sankce a opatření vůči 
zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí (32009L0052) 

12.10 02.10 12.10 
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Poř.č. 

Předkla-
datel 

(odbor 
MMR) 

Spolupřed-
kladatel 
(resort) 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských 
společenství pro kontrolu vývozu zboží a 
technologií dvojího užití, a zákon č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 
2009, kterým se zavádí režim Společenství pro 
kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a 
tranzitu zboží dvojího užití 07.10 01.10 07.10 

2. MPO  

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví 
technické požadavky na pyrotechnické výrobky a 
jejich uvádění na trh  

Směrnice EP a Rady 2007/23/ES ze dne 23. 
května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků 
na trh 

01.10 02.10 06.10 

3. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

Směrnice EP a Rady 2008/122/ES ze dne 14. 
ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu 
k některým aspektům smluv o dočasném užívání 
ubytovacího zařízení (timeshare), o 
dlouhodobých rekreačních produktech a o 
výměně  

02.11 04.10 02.11 

4. MPO  

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se 
mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci 
benzinu, motorové nafty a plynových olejů, 
zavedení mechanismu pro sledování a snížení 
emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 
1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva 
používaného plavidly vnitrozemské plavby, a 
kterou se ruší směrnice 93/12/EHS (1) 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů a o 
změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES 
a 2003/30/ES  

12.10 04.10 01.11 

5. MPO  

Nařízení vlády stanovující obsah formulářů 
uplatňovaných při uzavírání smluv o dočasném 
užívání ubytovacích zařízení a jiných rekreačních 
službách 

Směrnice EP a Rady 2008/122/ES ze dne 
14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu 
k některým aspektům smluv o dočasném užívání 
ubytovacího zařízení (timeshare), o 
dlouhodobých rekreačních produktech a o 
výměně 

02.11 04.10 02.11 
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6. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie a o změně 
některých zákonů (zákon o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů a o 
změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES 
a 2003/30/ES 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení 
rámce pro určení požadavků na ekodesign 
výrobků spojených se spotřebou energie 

12.10 
 
 
 

11.11 

05.10 11.10 

7. MPO ERÚ 

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

Směrnice Evropského parlamentu  a Rady 
2009/72/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES  
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o 
společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES 

03.11 07.10 02.11 

8. MPO  

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví 
technické požadavky na hračky 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o 
bezpečnosti hraček 

01.11 08.10 07.11 

9. MPO  

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o zřízení Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických komunikací 
(BEREC) a Úřadu 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/.../ES, kterou se mění směrnice 2002/21/ES 
o společném předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES 
o přístupu k sítím elektronických komunikací 
a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném 
propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění 
pro sítě a služby elektronických komunikací 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

05.11 08.10 04.11 
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2009/.../ES, kterou se mění směrnice 2002/22/ES 
o univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování 
osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací a nařízení (ES) 
č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování 
zákonů na ochranu zájmů spotřebitele*. 

10. 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 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o 
zjednodušení podmínek transferů produktů pro 
obranné účely uvnitř Společenství 06.11 01.11 07.12 

11. MPO ÚNMZ 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
464/2005 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na měřidla 

Směrnice Komise 2009/137/ES ze dne 10. 
listopadu 2009, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o 
měřicích přístrojích, pokud jde o zneužívání 
maximálních dovolených chyb, pokud jde o 
zvláštní přílohy pro přístroje MI-001 až MI-005 (1) 
 

12.10 07.10 06.11 
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1. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 
Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 306/2009 
Sb., a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 
odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/99/ES z 19. listopadu 2008 o trestněprávní 
ochraně životního prostředí 

12.10 05.10 01.11 

2. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 
Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

Rámcové rozhodnutí Rady EU 2009/315/SVV o 
organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku 
trestů mezi členskými státy 
 
Rámcové rozhodnutí Rady EU 2008/675/SVV o 
zohledňování odsouzení v členských státech EU 
při novém trestním řízení 

8.10 
4.12 

12.10 04.12 

3. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a 
družstev 

3. a 6. směrnice EU o obchodních společnostech 
06.11 10.10 06.11 
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1. MPSV  

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení 
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření 
postupu pro informování zaměstnanců a 
projednání se zaměstnanci v podnicích 
působících na úrovni Společenství a skupinách 
podniků působících na úrovni Společenství 
(přepracované znění) 

06.11 10.10 06.11 
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1. MD  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti 
silniční infrastruktury 12.10 01.10 07.10 

2. 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 

Směrnice 2009/12/ES o letištních poplatcích 

03.11 02.10 07.10 

3. MD  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o 
řidičských průkazech (přepracované znění) 

 
01.11 07.10 01.11 

4. MD  

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se 
zavádějí společná pravidla týkající se závazných 
podmínek pro výkon povolání podnikatele v 
silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 
96/26/ES 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných 
pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční 
nákladní dopravy 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných 
pravidlech pro přístup na mezinárodní trh 
autokarové a autobusové dopravy a o změně 
nařízení (ES) č. 561/2006 

12.11 09.10 01.11 
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5. MD  

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

Směrnice 2009/15/ES, kterou se stanoví 
společná pravidla a normy pro subjekty 
pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro 
související činnosti námořní správy 

Směrnice 2009/17/ES, kterou se mění směrnice 
2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a 
informační systém Společenství pro provoz 
plavidel 

Směrnice 2009/18/ES, kterou se stanoví 
základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví 
námořní dopravy a kterou se mění směrnice 
Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/59/ES 

Směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí 
pro námořní nároky 

Směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na 
stát vlajky  

11.10 07.10 02.11 

6. MD  

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání 
osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací 
vozidla a vlaky v železničním systému 
Společenství 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/57/ES o interoperabilitě železničního 
systému ve Společenství 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/110/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou 
se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti 
železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti 
železnic) 

Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 
2009, kterou se mění příloha VII směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o 

 
 

12.09 
 
 
 
 

07.10 
 
 
 

12.10 
 
 
 
 

07.10 

01.10 07.10 
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interoperabilitě železničního systému ve 
Společenství 

7. MD  

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

Směrnice 2009/26/ES, kterou se mění směrnice 
Rady 96/98/ES o námořním zařízení 

04.10 02.10 04.10 

8. MD  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/57/ES o interoperabilitě železničního 
systému ve Společenství 07.10 04.10 07.10 
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1. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 
Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů 
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění 
pozdějších předpisů  

Směrnice Rady o uvádění na trh rozmnožovacího 
materiálu ovocných rostlin (32008L0090) 
 
Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Rady 
66/401, 66/402, 2002/55/ES a 2002/57/ES pokud 
jde o botanické názvy rostlin (32009L0074) 

03.10 
 

06.10 
01.10 06.10 

2. MZE  

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

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
statistice pesticidů 
 
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 
2000/29/ES, pokud jde o zmocnění plněním úkolů 
laboratorního testování. 

04.11 
 

04.11 
 

01.11 
 

09.10 06.11 
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1. MZ  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 1/2008 o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s 
fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých 
zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

04.10 01.10 04.10 

2. MZ  

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

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 
2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o 
zrušení směrnice 76/160/EHS 

03.08 01.10 06.10 

3. MZ MZE 

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

Směrnice Komise č. 2009/120/ES ze dne 14.září 
2009, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2001/83/ES o kodexu 
Společenství týkající se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o léčivé přípravky pro 
moderní terapii  

04.10 02.10 06.10 
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1. MŽP  

Návrh zákona o ochraně ovzduší 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě 
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu 

06.10 03.10 01.11 

2. MŽP  

Návrh zákona, kterým se mění zákona č. 
100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně 
těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon 
o obchodování s ohroženými druhy), ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 
1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování 
s produkty z tuleňů 

 09.10 03.11 

3. MŽP ČBÚ 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v 
oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních 
horninových struktur 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně 
směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 
2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení 
(ES) č. 1013/2006 

06.11 09.10 06.11 
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Poř.č. 

Předkla-
datel 

(odbor 
MMR) 

Spolupřed-
kladatel 
(resort) 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MMR MO 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů  
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/81/ES ze dne 13. července 2009 
o koordinaci postupů při zadávání některých 
zakázek na stavební práce, dodávky a služby 
zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti 
a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 
čistých a energeticky účinných silničních vozidel 

08.11 12.10 07.11 

 



 

 

 

 

 

ČASOVÉ ČLENĚNÍ  
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A – neimplementační část 
leden 2010 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

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

01.10 Dnem vyhlášení 

2. MPSV  Návrh nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 01.10 03.10 

3. MZ  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory 
specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 
specializovanou způsobilostí 

01.10 03.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
únor 2010 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MZV  Věcný záměr zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů 02.10  

2. MPO  Návrh novely nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 
vratných zálohovaných obalů 

02.10 02.10 

3. MZE  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých 
podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám 02.10 04.10 

4. MZE  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy 
chované v systému s tržní produkcí mléka 

02.10 04.10 

5. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 02.10 01.11 

6. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

02.10 01.11 

7. MMR  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

02.10 01.11 

 
 
 
 
 
 
 



3 

 
březen 2010 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh věcného záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných her a zákona 
o změně některých souvisejících zákonů 03.10  

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů 

03.10 01.11 

3. MV KML 

Věcný záměr právní úpravy elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv 
a elektronického legislativního procesu včetně souvisejících návrhů změn jednacího řádu 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jednacího řádu Senátu Parlamentu České 
republiky a zákona o Ústavním soudu  

03.10  

4. MZ MVLP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 
předpisů 03.10 01.11 

5. MŽP  Návrh zákona o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech 03.10 01.11 

6. MVLP  Věcný záměr zákona o dětském ombudsmanovi 03.10  

7. MVLP  Věcný záměr zákona o Agentuře pro sociální začleňování 03.10  

 
 
 
 
 
 
 



4 

 
duben 2010 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů 04.10 01.11 

2. MF  
Návrh zákona o Státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných 
v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 
a 2012 

04.10 11.10 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 
pozdějších předpisů 04.10 01.11 

4. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů 

04.10 01.11 

5. MD  Návrh věcného záměru zákona o inspekci dopravy 04.10  

6. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 04.10 01.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
květen 2010 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. PV SÚJB Návrh věcného záměru zákona o mírovém využívání ionizujícího záření (atomového zákona) 05.10  

2. MSP  Návrh zákona o postihu právnických osob za trestné činy 05.10 02.11 

3. MZ  

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

05.10 07.10 

4. MZ  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 05.10 07.10 

5. MŠMT  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví soustava oborů vzdělání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělávání 05.10 09.10 
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červen 2010 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MO MPO Návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu kazetové munice a o jejím 
zničení 06.10 Dnem vyhlášení 

2. MO  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam činností vojáků z povolání stanovených pro 
jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti 

06.10 01.11 

3. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech 
a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

06.10 03.11 

4. 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 

06.10 01.11 

5. MSP  Návrh věcného záměru zákona o znalcích a tlumočnících 06.10  

6. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 318/2001 Sb., o poskytování informací a další 
součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN 
pro lidská práva 

06.10 01.11 

7. MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů 06.10 01.11 

8. MZ  Nařízení vlády, které stanoví výši částky pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu, 
za kterou je plátcem pojistného stát 

06.10 06.11 

9. MŽP  Návrh zákona o odpadech 06.10 06.11 

10. MVLP MV 
ÚOOÚ 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

06.10 03.11 
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červenec 2010 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona o finančním arbitrovi 07.10 01.11 

2. MF  Návrh zákona o Celní správě České republiky 07.10 07.11 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě 
České republiky 07.10 07.11 
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srpen 2010 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 08.10 01.11 
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září 2010 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh věcného záměru kompetenčního zákona budoucí soustavy orgánů tvořících tzv. jedno 
inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů 09.10  

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

09.10 01.11 

3. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011 09.10 01.11 

4. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 

09.10 01.11 

5. MPSV  Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011 09.10 01.11 

6. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších 
předpisů 

09.10 06.11 
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říjen 2010 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů 10.10 Dnem vyhlášení 

2. MO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších 
předpisů 

10.10 05.11 

3. MF  Návrh zákona o kontrolních mechanismech finančního řízení a o interním auditu ve veřejné 
správě 10.10 07.11 

4. MV  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 
bezpečnostních sborů na rok 2011 

10.10 01.11 

5. MV  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších 
osob v souvislosti s trestním řízením a o změně občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 

10.10 07.11 

6. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž 
držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi 
využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění 
pozdějších předpisů 

10.10 07.11 

7. MPO  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění 
pozdějších předpisů 10.10 07.11 

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

10.10 07.11 

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

10.10 07.11 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

10. MZE  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

10.10 07.11 

11. MZE  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek 
poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci 
včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb. 

10.10 12.10 

12. MZE ČÚZK Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů 10.10 07.11 

13. MZE ČÚZK 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 

10.10 07.11 

14. MZ  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 10.10 07.11 

15. MZ  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních 
přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

10.10 07.11 

16. 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 10.10 07.11 

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

10.10 07.11 

18. MŠMT  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných 
států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění 
pozdějších předpisů 

10.10 07.11 

19. MŠMT  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů 

10.10 07.11 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

20. MMR  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 10.10 07.11 
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listopad 2010 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MO  Návrh zákona o válečných veteránech 11.10 06.11 

2. MV  Návrh zákona o dobrovolnictví a dobrovolnické službě 11.10 01.12 

3. MPSV  
Návrh nařízení vlády, kterým se pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným 
a další částky rozhodné pro nárok na příspěvek na bydlení podle zákona o státní sociální 
podpoře 

11.10 01.11 

4. MPSV MSP 

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

11.10 01.11 

5. MD  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 11.10 05.11 

6. MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších 
předpisů 11.10 08.11 

7. 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 11.10 08.11 

8. MZ  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 11.10 08.11 

9. MZ  Návrh zákona o prekursorech drog 11.10 08.11 
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prosinec 2010 

 
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění 
pozdějších předpisů 12.10 12.11 

2. MF  Návrh zákona o Státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku 
státního rozpočtu České republiky na rok 2011 

12.10 06.11 

3. MF  Návrh zákona o provozování sázkových a jiných podobných her 12.10 01.12 

4. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o provozování 
sázkových a jiných podobných her 

12.10 01.12 

5. MSP  Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech 12.10 01.12 

6. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

12.10 01.12 

7. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 12.10 06.11 

8. MSP  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 
rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů 

12.10 01.12 

9. MD  Návrh věcného záměru zákona o silniční dopravě 12.10  

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

12.10 01.12 
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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

11. MŽP  Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Kokořínsko 12.10 06.11 

12. MŽP  Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Křivoklátsko 12.10 06.11 

13. MŽP  Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Soutok 12.10 06.11 

14. MŽP  Návrh zákona, kterým se vyhlašuje Národní park Křivoklátsko 12.10 06.11 

15. 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 

12.10 01.12 

16. MVLP  Návrh zákona o Agentuře pro sociální začleňování 12.10 01.12 

17. MVLP  Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti 12.10  
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B – implementační část 
 

Leden 2010 
 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 
Sb., jímž se provádí režim Evropských 
společenství pro kontrolu vývozu zboží a 
technologií dvojího užití, a zákon č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 
2009, kterým se zavádí režim Společenství pro 
kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a 
tranzitu zboží dvojího užití 07.10 01.10 07.10 

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

Směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti 
silniční infrastruktury 12.10 01.10 07.10 

3. MZE  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 
Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů 
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění 
pozdějších předpisů  

Směrnice Rady o uvádění na trh rozmnožovacího 
materiálu ovocných rostlin (32008L0090) 
 
Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Rady 
66/401, 66/402, 2002/55/ES a 2002/57/ES pokud 
jde o botanické názvy rostlin (32009L0074) 

03.10 
 

06.10 
01.10 06.10 

4. MZ  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 1/2008 o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s 
fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých 
zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

04.10 01.10 04.10 

5. MZ  

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

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 
2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o 
zrušení směrnice 76/160/EHS 03.08 01.10 06.10 

6. MD  

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání 
osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací 
vozidla a vlaky v železničním systému 
Společenství 

 
 

12.09 
 
 
 

01.10 07.10 
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Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/57/ES o interoperabilitě železničního 
systému ve Společenství 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/110/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou 
se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti 
železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti 
železnic) 

Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 
2009, kterou se mění příloha VII směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o 
interoperabilitě železničního systému ve 
Společenství 

 
07.10 

 
 
 

12.10 
 
 
 
 

07.10 
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Únor 2010 
 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti se stanovením kapitálových 
požadavků a postupů dohledu nad bankami, 
spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky 
s cennými papíry 
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou 
se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 
2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené 
k ústředním institucím, některé položky kapitálu, 
velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové 
řízení  
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 
2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na 
obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad 
politikami odměňování 

12.101) 
 
 

01.112) 

2.10 12.10 

2. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 
Sb., o platebním styku, a některé další zákony 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se 
mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti 
zúčtování v platebních systémech a v systémech 
vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 
2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, 
pokud jde o propojené systémy a pohledávky z 
úvěru  
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k 
činnosti institucí elektronických peněz, o jejím 
výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto 
činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 
2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES 

12.10 
 
 
 
 
 
 
 

04.2011 

02.10 12.10 

3. MV  

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

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 
810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu 
Společenství o vízech (32009R0810) 
 
Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 
2008, kterým se mění nařízení č. 1030/2002, 
kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu 
pro státní příslušníky třetích zemí (32008R0380) 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

12.10 02.10 12.10 
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Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o 
společných normách a postupech v členských 
státech při navracení neoprávněně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí (32008L0115) 
 
Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 
2009 o podmínkách vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí za účelem výkonu vysoce 
kvalifikovaného zaměstnání (modré karty) 
(32009L0050) 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o 
minimálních normách pro sankce a opatření vůči 
zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí (32009L0052) 

4. MPO  

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické 
požadavky na pyrotechnické výrobky a jejich 
uvádění na trh  

Směrnice EP a Rady 2007/23/ES ze dne 23. 
května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků 
na trh 

01.10 02.10 06.10 

5. MD  

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

Směrnice 2009/12/ES o letištních poplatcích 

03.11 02.10 07.10 

6. MD  

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

Směrnice 2009/26/ES, kterou se mění směrnice 
Rady 96/98/ES o námořním zařízení 04.10 02.10 04.10 

7. MZ MZE 

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

Směrnice Komise č. 2009/120/ES ze dne 14.září 
2009, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2001/83/ES o kodexu 
Společenství týkající se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o léčivé přípravky pro 
moderní terapii  

04.10 02.10 06.10 
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1) Směrnice nebyla dosud publikována v Úředním věstníku EU, publikace se předpokládá během listopadu 2009. 
2) Jedná se o návrh směrnice, který bude projednán na jednání COREPER dne 4. listopadu 2009, poté se předpokládá schválení na Radě ECOFIN a předložení Evropskému parlamentu. S ohledem 
na velmi krátkou lhůtu pro transpozici a s přihlédnutím k délce legislativního procesu v ČR se navrhuje transponovat tento návrh směrnice současně se směrnicí uvedenou v pozn. pod čarou č. 1. 



21 

Březen 2010 
 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  

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

Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 
2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, 
pokud jde o místo poskytnutí služby 
Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 25. června 
2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o 
společném systému daně z přidané hodnoty, 
pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem 

01.116 03.10 01.11 

2. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/49/ES ze dne 18. června 2009,  kterou se 
mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, 
pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u 
středních společností a povinnost sestavit 
konsolidovanou účetní závěrku 

01.117 03.10 01.11 

3. MV  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  

Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 
2008 o určování a označování evropských 
kritických infrastruktur a o posouzení potřeby 
zvýšit jejich ochranu 

01.11 03.10 01.11 

4. MŽP  

Návrh zákona o ochraně ovzduší 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě 
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu 

06.10 03.10 01.11 

 

                                                 
6 U první uvedené Směrnice je základní transpoziční lhůta 01.10, ale kromě toho obsahuje směrnice ještě další lhůty pro transpozici jednotlivých oblastí. Úprav, které mají být obsaženy v předmětné 
novele zákona o dani z přidané hodnoty, se týká transpoziční lhůta 01.11. 
7 Jedná se o převod úkolu z roku 2009. Při projednávání návrhu se ukázalo, že rozsah úprav bude obsáhlejší, než bylo původně zamýšleno. Do návrhu novely budou současně zapracovány změny 
vyvolané potřebou implementace výše uvedené směrnice, takže nebude třeba předkládat dvě samostatné novelizace. 
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Duben 2010 

 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  
Návrh zákona o finančním zajištění 
 

Směrnice 2009/44/ES, kterou se mění směrnice 
2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění a 
revize stávající transpozice směrnice 2002/47/ES 

12.10 04.10 12.10 

2. MF  
Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti 
s přijetím zákona o finančním zajištění 

Směrnice 2009/44/ES, kterou se mění směrnice 
2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění a 
revize stávající transpozice směrnice 2002/47/ES 

12.10 04.10 12.10 

3. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

Směrnice EP a Rady 2008/122/ES ze dne 14. 
ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu 
k některým aspektům smluv o dočasném užívání 
ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých 
rekreačních produktech a o výměně  

02.11 04.10 02.11 

4. MPO  

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se 
mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci 
benzinu, motorové nafty a plynových olejů, 
zavedení mechanismu pro sledování a snížení 
emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 
1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva 
používaného plavidly vnitrozemské plavby, a 
kterou se ruší směrnice 93/12/EHS (1)¨ 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů a o 
změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES 
a 2003/30/ES 

12.10 04.10 01.11 

5. MPO  

Nařízení vlády stanovující obsah formulářů 
uplatňovaných při uzavírání smluv o dočasném 
užívání ubytovacích zařízení a jiných rekreačních 
službách 

Směrnice EP a Rady 2008/122/ES ze dne 
14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu 
k některým aspektům smluv o dočasném užívání 
ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých 
rekreačních produktech a o výměně 

02.11 04.10 02.11 
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Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

6. MD  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/57/ES o interoperabilitě železničního 
systému ve Společenství 07.10 04.10 07.10 
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Květen 2010 
 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPO  

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
a o změně některých zákonů 
(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů a o 
změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES 
a 2003/30/ES 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení 
rámce pro určení požadavků na ekodesign 
výrobků spojených se spotřebou energie 

12.10 
 
 
 
 

11.11 

05.10 11.10 

2. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 
Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 306/2009 
Sb., a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 
odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/99/ES z 19. listopadu 2008 o trestněprávní 
ochraně životního prostředí 

12.10 05.10 01.11 
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Červen 2010 
 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MV 
MO, 

ÚOOÚ, 
MSP, GŘC 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 
Sb., o Policii České republiky, a další související 
zákony 

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 
27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní a justiční 
spolupráce v trestních věcech 

11.10 06.10 11.10 
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Červenec 2010 
 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony v souvislosti se změnou pravomocí 
Evropských orgánů dohledu 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
kterou se mění směrnice 1998/26/EC, 
2002/87/EC, 2003/6/EC, 2003/41/EC, 
2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC, 
2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC, a 
2009/65/EC s ohledem na pravomoci Evropského 
orgánu dohledu pro bankovnictví, Evropského 
orgánu dohledu pro pojišťovnictví a Evropského 
orgánu dohledu pro cenné papíry (dokument 
Rady č. 15093/09) 

12.10 07.108 12.10 

2. MF  

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

Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 
92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o 
strukturu a sazby spotřební daně z tabákových 
výrobků. 

9 07.10 01.11 

3. MPO ERÚ 

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

Směrnice Evropského parlamentu  a Rady 
2009/72/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES  
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o 
společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES 

03.11 07.10 02.11 

4. MD  

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

Směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech 

01.11 07.10 01.11 

                                                 
8 Jedná se o návrh směrnice, která je v současné době projednávána v Radě EU, nicméně její dojednání se očekává v brzké době tak, aby mohla být právní úprava v členských státech účinná od 1. 
ledna 2011. Návrh směrnice navazuje na tzv. dohledový balíček, který je složen z 5 legislativních návrhů (4 nařízení, 1 rozhodnutí) a projednává se v současnosti na úrovni Rady EU. Vzhledem 
k tomu, že účinnost systému uspořádání dohledu nad finančním trhem v EU je plánována od 1. ledna 2011, považujeme za nutné do plánu legislativních prací na rok 2010 zahrnout také tuto 
směrnici. Konečný termín pro předložení vládě záleží na publikaci předpisu EU. 
9 Dne 10. listopadu 2009 byla na Radě ECOFIN dosažena politická shoda k legislativnímu návrhu měnícímu směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně 
z tabákových výrobků. V současné době je text návrhu dopracováván Generálním sekretariátem Rady včetně právníků lingvistů. Následně bude schválen buď jako bod QA na některém z dalších 
zasedání Rady ministrů (předpoklad v průběhu měsíce prosince). Lhůta pro implementaci směrnice je stanovena k 30. prosinci 2010. 
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Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

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

5. MD  

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

Směrnice 2009/15/ES, kterou se stanoví 
společná pravidla a normy pro subjekty pověřené 
inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související 
činnosti námořní správy 

Směrnice 2009/17/ES, kterou se mění směrnice 
2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a 
informační systém Společenství pro provoz 
plavidel 

Směrnice 2009/18/ES, kterou se stanoví 
základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví 
námořní dopravy a kterou se mění směrnice 
Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/59/ES 

Směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí 
pro námořní nároky 

Směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na 
stát vlajky  

11.10 07.10 02.11 

6. MPO ÚNMZ 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
464/2005 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na měřidla 

Směrnice Komise 2009/137/ES ze dne 10. 
listopadu 2009, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o 
měřicích přístrojích, pokud jde o zneužívání 
maximálních dovolených chyb, pokud jde o 
zvláštní přílohy pro přístroje MI-001 až MI-005 (1) 
 

12.10 07.10 06.11 
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Srpen 2010 
 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 
Sb., devizový zákon 
 

Příloha č. V kapitola 2 Aktu o podmínkách 
přistoupení 05.11 08.10 05.11 

2. MPO  

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické 
požadavky na hračky 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o 
bezpečnosti hraček 

01.11 08.10 07.11 

3. MPO  

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/.../ES, kterou se mění směrnice 2002/21/ES 
o společném předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES 
o přístupu k sítím elektronických komunikací 
a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném 
propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro 
sítě a služby elektronických komunikací 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/.../ES, kterou se mění směrnice 2002/22/ES 
o univerzální službě a právech uživatelů týkajících 
se sítí a služeb elektronických komunikací, 
směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních 
údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací a nařízení (ES) 
č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování 
zákonů na ochranu zájmů spotřebitele*. 

05.11 08.10 04.11 
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Září 2010 
 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 
Sb., o kolektivním investování, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice 2009/65/ES, o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů 
kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (tzv. UCITS IV) 

06.11 09.10 06.11 

2. MD  

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se 
zavádějí společná pravidla týkající se závazných 
podmínek pro výkon povolání podnikatele v 
silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 
96/26/ES 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných 
pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční 
nákladní dopravy 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných 
pravidlech pro přístup na mezinárodní trh 
autokarové a autobusové dopravy a o změně 
nařízení (ES) č. 561/2006 

12.11 09.10 01.11 

3. MZE  

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

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS 
 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
statistice pesticidů 
 
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 
2000/29/ES, pokud jde o zmocnění plněním úkolů 
laboratorního testování. 

04.11 
 

04.11 
 

01.11 
 

09.10 06.11 

4. MŽP  
Návrh zákona, kterým se mění zákona č. 
100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 
1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování 
s produkty z tuleňů 

 09.10 03.11 
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Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon 
o obchodování s ohroženými druhy), ve znění 
pozdějších předpisů 

5. MŽP ČBÚ 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v 
oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních 
horninových struktur 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně 
směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 
2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení 
(ES) č. 1013/2006 

06.11 09.10 06.11 



31 

Říjen 2010 
 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MPSV  

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení 
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření 
postupu pro informování zaměstnanců a 
projednání se zaměstnanci v podnicích 
působících na úrovni Společenství a skupinách 
podniků působících na úrovni Společenství 
(přepracované znění) 

06.11 10.10 06.11 

2. MD  

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

Směrnice 2009/15/ES, kterou se stanoví společná 
pravidla a normy pro subjekty pověřené 
inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související 
činnosti námořní správy 
Směrnice 2009/17/ES, kterou se mění směrnice 
2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a 
informační systém Společenství pro provoz 
plavidel 
Směrnice 2009/18/ES, kterou se stanoví základní 
zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní 
dopravy a kterou se mění směrnice Rady 
1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/59/ES 
Směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro 
námořní nároky 
Směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na 
stát vlajky  

11.10 10.10 02.11 

3. MV  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a 
§ 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 

Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 
2008 o určování a označování evropských 
kritických infrastruktur o posouzení potřeby zvýšit 
jejich ochranu 

01.11 10.10 01.11 

4. MSP  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a 
družstev 

3. a 6. směrnice EU o obchodních společnostech 
06.11 10.10 06.11 
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Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

5. PV SÚJB 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 
Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších 
předpisů  

Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. 
června 2009, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných 
zařízení 

07.11 10.10 07.11 
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Listopad 2010 
 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
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Prosinec 2010 
 

Poř.č. Předkla-
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu Název předpisu EU Stanovený termín 
implementace 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

1. MMR MO 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů  
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/81/ES ze dne 13. července 2009 
o koordinaci postupů při zadávání některých 
zakázek na stavební práce, dodávky a služby 
zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti 
a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES 

08.11 12.10 07.11 

2. MSP  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 
Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

Rámcové rozhodnutí Rady EU 2009/315/SVV o 
organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku 
trestů mezi členskými státy 
 
Rámcové rozhodnutí Rady EU 2008/675/SVV o 
zohledňování odsouzení v členských státech EU 
při novém trestním řízení 

8.10 
 
 
 

4.12 

12.10 04.12 

 
 


