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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro transpozici Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MD 
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o 
vytvoření jednotného evropského 
železničního prostoru  

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

06.15 09.14 06.15 

  



Příloha č. 3 
 

2 

Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro transpozici Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MF Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 
2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, 
pokud jde o místo poskytnutí služby 

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

01.15 04.14 10.14 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o 
přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a 
jejím výkonu (Solventnost II) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

03.15 09.14
1
 04.15 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a samostatných 
likvidátorech pojistných událostí a o změně 
živnostenského zákona (zákon 
o pojišťovacích zprostředkovatelích 
a likvidátorech pojistných událostí), ve 
znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

03.15 04.14 01.15 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/14/EU ze dne 21. května 2013 , kterou 
se mění směrnice 2003/41/ES o činnostech 
institucí zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a dohledu nad nimi, směrnice 
2009/65/ES o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů 
kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 
2011/61/EU o správcích alternativních 
investičních fondů, pokud jde o nadměrné 
spoléhání se na ratingy 

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v oblasti finančního trhu 

12.14 03.14 01.15 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o 
ročních účetních závěrkách, konsolidovaných 
účetních závěrkách a souvisejících zprávách 
některých forem podniků, o změně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES 

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

07.15 10.14 07.15 

                                                 
1
 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 odst. 3 

SFEU. 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro transpozici Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS 

MF Směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. 
prosince 2013 , kterou se mění směrnice 
2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o 
francouzské nejvzdálenější regiony, a 
zejména Mayotte 

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

01.15 04.14 10.14 

MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011 , 
kterou se mění směrnice 98/78/ES, 
2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, 
pokud jde o doplňkový dozor nad finančními 
subjekty ve finančním konglomerátu 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

03.15 09.14 04.15 

MF Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. 
listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové 
rámce členských států 

Návrh zákona o řídícím a kontrolním 
systému ve veřejné správě 

12.13 08.14
2
 06.15 

MF Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. 
června 2011 o struktuře a sazbách spotřební 
daně z tabákových výrobků 

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

01.14 03.14 Prvním dnem 
třetího měsíce 

následujícího po 
dni jeho 

vyhlášení 

MF Nařízení Rady (EU) č. 967/2012 ze dne 1. 
října 2012, kterým se mění prováděcí 
nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o 
zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné 
k dani, které poskytují telekomunikační 
služby, služby rozhlasového a televizního 
vysílání nebo elektronické služby osobám 
nepovinným k dani 

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

 04.14 10.14 

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

SFEU. 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro transpozici Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

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

Návrh zákona o rámci pro ozdravné 
postupy a řešení problémů úvěrových 
institucí a obchodníků s cennými papíry 
(rezoluce, alt. restrukturalizace) 

12.14 06.14 01.15 

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

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o rámci pro ozdravné postupy a řešení 
problémů úvěrových institucí a obchodníků 
s cennými papíry (rezoluce, 
alt. restrukturalizace) 

12.14 06.14 01.15 

MF Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. 
července 2013, kterou se mění směrnice 
2006/112/ES o společném systému daně 
z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a 
dočasné používání mechanismu přenesení 
daňové povinnosti ve vztahu k dodání 
některého zboží a poskytnutí některých 
služeb s vysokým rizikem podvodů 
 

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

Dosud není znám 06.14 01.15 

MF Směrnice Rady 2013/42/EU ze dne 22. 
července 2013, kterou se mění směrnice 
2006/112/ES o společném systému daně 
z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus 
rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH 

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

Dosud není znám 06.14 01.15 

MF Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o zlepšení vypořádání obchodů 
s cennými papíry v Evropské unii 
a centrálních depozitářích cenných papírů a o 
změně směrnice 98/26/ES 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů 

Dosud není znám 06.14 12.14 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro transpozici Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MF Návrh směrnice o systémech pojištění vkladů Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů 

12 měsíců po 
vyhlášení 

09.14 03.15 

MF Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 
2009/138/ES, s ohledem na pravomoci 
Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění a 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy 
(Omnibus II) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

03.15 09.14 04.15 

MF 2005/60/ES o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a 
financování terorismu, ve znění připravované 
novely 

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

Dosud není znám 12.14 01.16 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro transpozici Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

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

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

06.14 06.14
3
 01.15 

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

06.14 06.14
4
 01.15 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/11/EU ze dne 21. května 2013 
o alternativním řešení spotřebitelských sporů 
a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 
a směrnice 2009/22/ES (směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských sporů) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o 
ochraně spotřebitele 

07.15 09.14 06.15 

MPO Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení 
spotřebitelských sporů on-line a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (nařízení o řešení 
spotřebitelských sporů on-line) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o 
ochraně spotřebitele 

 09.14 06.15 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/29/EU ze dne 12. června 2013 
o harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se dodávání pyrotechnických 
výrobků na trh (přepracované znění) 

Návrh zákona o pyrotechnických výrobcích 06.15 09.14 06.15 

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

SFEU. 
4
 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 odst. 3 

SFEU. 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro transpozici Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o 
bezpečnosti činností v odvětví ropy a 
zemního plynu v moři a o změně směrnice 
2004/35/ES 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a 
těžbě nerostných zdrojů z mořského dna 
za hranicemi pravomocí států a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

07.15 10.14 07.15 

MPO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o 
nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 
směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních 
praktikách) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů

5
 

 09.14 Dnem vyhlášení 

  

                                                 
5
 Směrnice 2005/29/ES byla včasně implementována. Návrh reaguje na formální upozornění ze strany Evropské komise vůči České republice pro porušení povinností 

vyplývajících z práva Evropské unie, jehož předmětem je neúplné, resp. nesprávné provedení cit. směrnice. 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro transpozici Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MSP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích 
na informační systémy a nahrazení 
rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

09.15 09.14 09.15 

MSP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o 
evropském ochranném příkazu 

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

01.15 04.14 01.15 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro transpozici Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o 
společných řízeních pro přiznávání a 
odnímání statusu mezinárodní ochrany 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

07.15 10.14 06.15 

MV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/33/EU ze dne 26. června 2013 , kterou 
se stanoví normy pro přijímání žadatelů o 
mezinárodní ochranu 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

07.15 10.14 06.15 

MV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/37/EU ze dne 26. června 2013 , kterou 
se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném 
použití informací veřejného sektoru Text s 
významem pro EHP 

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

07.15 10.14 07.15 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro transpozici Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/35/EU ze dne 26. června 2013 o 
minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců 
rizikům spojeným s fyzikálními činiteli 
(elektromagnetickými poli) a o zrušení 
směrnice 2004/40/ES 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně 
zdraví před neionizujícím zářením, ve 
znění nařízení vlády č.106/2010 Sb. 

07.16 12.14 04.15 

MZ Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových a 
souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 
2001/37/ES 

Návrh zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných 
návykových látek a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o ochraně zdraví před 
návykovými látkami) 

Dosud není znám 12.14 01.16 

MZ Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o 
dodávání biocidních přípravků na trh a jejich 
používání 

Návrh zákona o biocidních přípravcích 
a účinných látkách (zákon o biocidech) 

09.14 09.14 03.15 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro transpozici Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

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

Návrh nařízení vlády o stanovení 
podrobností evidence využití půdy podle 
uživatelských vztahů 

12.14 10.14 12.14 

MZE 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 

Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků 
porušení podmíněnosti poskytování 
některých podpor zemědělcům 

12.14 10.14 12.14 

MZE 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 

Návrh nařízení vlády o stanovení 
podrobností evidence využití půdy podle 
uživatelských vztahů 

12.14 10.14 12.14 

Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků 
porušení podmíněnosti poskytování 
některých podpor zemědělcům 

12.14 10.14 12.14 

MZE Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví společná organizace trhů 
se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) 
č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 
 

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších 
podmínek při provádění opatření společné 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
v oblasti vinohradnictví a vinařství 

07.14 05.14 07.14 

Návrh nařízení vlády o provádění 
některých opatření společné organizace 
trhu s mlékem 

02.15 10.14 12.14 

 

  



Příloha č. 3 
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Gestor Název Název legislativního úkolu Lhůta pro transpozici Stanovený termín 
předložení vládě  

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MŽP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/56/EU ze dne 20. listopadu 2013 , 
kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a 
akumulátorech a odpadních bateriích a 
akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh 
přenosných baterií a akumulátorů 
obsahujících kadmium, které jsou určené do 
bezšňůrových elektrických nástrojů, a 
knoflíkových článků s nízkým obsahem rtuti, 
a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise 
2009/603/ES 

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

07.15 09.14 07.15 

Věcný záměr zákona o zpětném odběru 
výrobků s ukončenou životností 

07.15 09.14  

MŽP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o 
kontrole nebezpečí závažných havárií s 
přítomností nebezpečných látek a o změně a 
následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 

Návrh zákona o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými látkami nebo chemickými 
směsmi 

05.15 06.14 06.15 

MŽP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o 
posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí 
(kodifikace) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

6
 

06.11 06.14 01.15 

 

 

                                                 
6
 Směrnice 2011/92/EU byla včasně implementována. Návrh reaguje na formální upozornění ze strany Evropské komise vůči České republice pro porušení povinností 

vyplývajících z práva Evropské unie, jehož předmětem je neúplné, resp. nesprávné provedení cit. směrnice. 


