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Poř.č. Předkladatel Spolupřed-
kladatel Název legislativního úkolu

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti
RIA

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí1

1. MF Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla 12.23 2023 1. Q 01.24 Ano Ne Ne

2. MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony v souvislosti 
s implementací nařízení o pilotním režimu

Dosud není 
znám 2023 1. Q 01.24 Ne Ne Ne

3. MF Návrh zákona o trhu s bankovními úvěry 12.23 2023 1. Q 01.24 Ano Ne Ne

4. MF Věcný záměr zákona o řízení a kontrole veřejných 
financí 2023 2. Q Ano Ano Ano

5. MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 
ve znění pozdějších předpisů

2023 2. Q 01.25 Ano Ne Ne

6. MF Návrh zákona o úvěrových institucích 2023 2. Q 01.25 Ano Ne Ne

7. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 2023 2. Q 01.24 Ano Ne Ne

8. MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, 
ve znění pozdějších předpisů

2023 2. Q 01.24 Ano Ne Ne

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

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti
RIA

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí2

9. MF Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2024 2023 3. Q 01.24 Ne Ne Ne

10. MF MPSV
MZD

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony v souvislosti se zřízením jednoho 
inkasního místa

2023 3. Q 01.25 Ano Ne Ne

11. MF

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne

12. MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 

01.253 2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne

13. MF ČNB

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

2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne

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

2023 4. Q 01.25 Ano Ne Ne

15. MF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé související zákony

2023 4. Q 01.25 Ne Ne Ne

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

Termín 
stanovený 

pro 
implementaci

Stanovený 
termín 

předložení 
vládě

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti
RIA

Projednání 
na Radě vlády 
pro informační 

společnost

Projednání 
na Radě vlády 
pro koordinaci 
boje s korupcí4

16. MF Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti 2023 4. Q 01.25 Ne Ne Ne

17. MF Návrh zákona o daňové brzdě (případně ústavní zákon 
+ zákon) 2023 4. Q 01.25 Ne Ne Ne

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

1. Návrh zákona o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní 
odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění 
(kodifikované znění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/2118/EU.

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), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/89/EU, 2012/23/EU, 2013/58/EU a 2014/51/EU.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/2118/EU ze dne 24. listopadu 2021, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/103 ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových 
vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (kodifikované znění).

2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony v souvislosti s implementací 
nařízení o pilotním režimu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o pilotním režimu pro tržní infrastruktury vedené na technologii 
sdíleného registru

3. Návrh zákona o trhu s bankovními úvěry Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěru 
a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU

6. Návrh zákona o úvěrových institucích

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových 
institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 
2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, v platném znění („CRD IV“)

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích 
na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění („CRR I“)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 
2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu („CRD V“)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé 
závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům 
kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) 
č. 648/2012 („CRR II“)
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K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu

12.
Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o pravomoci 
orgánů dohledu, sankce, pobočky ze třetích zemí a environmentální a sociální rizika a rizika v oblasti správy 
a řízení, a kterou se mění směrnice 2014/59/EU („CRD VI“)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky 
k úvěrovému riziku, riziku úvěrové úpravy v ocenění, operačnímu riziku, tržnímu riziku a na výstupní práh 
(„CRR III“)

15.

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé související zákony

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


