
 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci 

Předpokládaný 
termín rozeslání 

do vnějšího 
připomínkového 

řízení 

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 
RIA 

Projednání 
na Radě 
vlády pro 
koordinaci 

boje s 
korupcí1 

1. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., 
o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady 
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 01.16 02.16 01.17 Ano Ne 

2. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 12.16 12.15 02.16 01.17 Ne Ne 

3. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  02.16 04.16 01.17 Ano Ne 

4. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  02.16 04.16 01.17 Ano Ne 

5. MF  Návrh zákona o oceňování majetku  05.16 06.16 07.17 Ano Ne 

6. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., 
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon 
o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 

 05.16 06.16 01.17 Ano Ne 

7. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2017  07.16 08.16 01.17 Ne Ne 

8. MF  Návrh zákona o energetických daních  08.16 10.16 07.17 Ano Ne 

9. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

 10.16 12.16 01.18 Ne Ne 

                                                 
1 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády.  
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10. MF  Návrh zákona o distribuci v pojišťovnictví Dosud není 
znám 10.16 12.16 01.18 Ano Ne 

11. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., 
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony 
týkající se kapitálového trhu 

 10.16 12.16 01.18 Ano Ne 

12. MF  Návrh zákona o platebním styku Dosud není 
znám 10.16 12.16 01.18 Ano Ne 

 
 
 
 
 
 


