
 

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. 256/2004 Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 

11.15 
03.16 11.14 01.15 11.15 Ne Ne 

2. MF  Návrh zákona o rámci pro ozdravné postupy a řešení 
problémů úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry 12.14 11.14 01.152 06.15 Ano Ne 

3. MF  
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 

12.14 11.14 01.153 06.15 Ano Ne 

4. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o 
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů  12.14 01.15 07.15 Ano Ne 

5. MF  Návrh zákona o prokazování původu majetku  12.14 01.15 01.16 Ano Ano 

6. MF  Návrh právní úpravy ukončující možnost vstupu do systému 
důchodového spoření  12.14 01.15 Dnem 

vyhlášení Ne Ne 

7. MF MPSV Návrh zákona o ukončení důchodového spoření  01.15 02.15 01.16 Ne Ne 

8. MF MPSV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související 
s ukončením důchodového spoření  01.15 02.15 01.16 Ne Ne 

9. MF  Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole 12.13 12.14 02.154 01.16 Ano Ano 

                                                 
1 Projednáním na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí není dotčena povinnost rezortů zhodnotit korupční rizika u připravované legislativy podle Legislativních pravidel 
vlády.  
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. 
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 Ve věci transpozice příslušné směrnice již bylo proti České republice zahájeno řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU. 
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10. MF  Návrh zákona o přijímání úvěrů Českou republikou od 
mezinárodních finančních institucí  12.14 02.15 10.15 Ne Ne 

11. 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  

 01.15 02.15 01.16 Ne Ne 

12. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/2011 Sb., o 
oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o 
České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 01.15 03.15 01.16 Ano Ne 

13. MF  Návrh zákona o evidenci tržeb  12.14 03.15 01.16 Ano Ne 

14. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů 07.15 02.15 03.155 07.15 Ano Ne 

15. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o 
působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 
pozdějších předpisů 

 01.15 03.15 07.15 Ne Ne 

16. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o 
působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 
vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo 
fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů 

 02.15 03.15 09.15 Ne Ne 

17. MF  Návrh zákona o dani z hazardních her  01.15 03.15 01.16 Ano Ne 

18. MF  
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o provozování hazardních her a zákona o 
dani z hazardních her 

 01.15 03.15 01.16 Ne Ne 

 
 

                                                 
5 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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19. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 12.15 01.15 04.156 01.16 Ano Ne 

20. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  01.15 04.15 01.16 Ano Ne 

21. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí  02.15 04.15 01.16 Ano Ne 

22. MF  
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu 
části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České 
republiky na rok 2015  

 03.15 05.15 10.15 Ne Ne 

23. MF MSP 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 

07.16 
07.16 
05.16 

03.15 05.15 07.16 Ano Ne 

24. MF  Návrh zákona o úvěrech pro spotřebitele 03.16 04.15 06.15 03.16 Ano Ne 

25. MF  Návrh právní úpravy navazující na Celní kodex Unie 05.16 02.15 06.15 05.16 Ano Ne 

26. MF  
Návrh právní úpravy navazující na změny právní úpravy EU a 
OECD v oblasti mezinárodní spolupráce a poskytování 
informací při správě daní 

Dosud není 
znám 03.15 06.15 01.16 Ano Ne 

27. MF  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím právní úpravy navazující na Celní kodex Unie  02.15 06.15 05.16 Ne Ne 

 
 

                                                 
6 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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28. MF MSP 

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, a 
kterým se mění některé další zákony v souvislosti se 
zajištěním transparentnosti vlastnictví společností usilujících o 
veřejné zakázky nebo jiné veřejné zdroje7 

Dosud není 
znám 03.15 06.15 01.16 Ano Ano 

29. MF  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2016  07.15 08.15 01.16 Ne Ne 

30. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o 
auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), 
ve znění pozdějších předpisů 

06.16 07.15 09.15 06.16 Ne Ne 

31. MF  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších 
předpisů 

 07.15 09.15 03.16 Ne Ne 

32. MF  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o 
platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 09.16 09.15 11.15 09.16 Ano Ne 

33. MF  Návrh zákona o oceňování majetku  10.15 12.15 01.17 Ano Ne 

34. MF  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé související 
daňové a jiné zákony 

 07.15 12.15 01.17 Ano Ne 

35. MF  Věcný záměr zákona o Státní pokladně  10.15 12.15  Ano Ne 

 

                                                 
7 Předpokládá se, že právní úprava obou problematik bude předložena společně za předpokladu, že nedojde ke zpoždění při přijímání novely směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. V opačném případě bude úkol zajistit transparentnost 
vlastnictví společností usilujících o veřejné zakázky nebo jiné veřejné zdroje plněn samostatně a Ministerstvo financí v takovém případě nebude předkladatelem návrhu 
tohoto zákona. 


