
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                                                              Příloha  

                                                                                                                              k usnesení vlády 
                                                                                                                              ze dne 19. července 2012 č. 543 
 

HARMONOGRAM P ŘEDLOŽENÍ NÁVRH Ů ZMĚN ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM  
KONTROLNÍHO ŘÁDU 

 

Seznam zkratek: 

 
BIS  Bezpečnostní informační služba 
ČBÚ  Český báňský úřad 
ČNB  Česká národní banka 
ČTÚ  Český telekomunikační úřad 
ERÚ  Energetický regulační úřad 
MD   Ministerstvo dopravy 
MF   Ministerstvo financí 
MK   Ministerstvo kultury 
MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO  Ministerstvo obrany 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS  Ministerstvo spravedlnosti 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV   Ministerstvo vnitra 
MZd   Ministerstvo zdravotnictví 
MZe  Ministerstvo zemědělství 
MŽP   Ministerstvo životního prostředí 
NBÚ  Národní bezpečnostní úřad 
PV  Předseda vlády 

SÚJB  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů 
ÚZSI  Úřad pro zahraniční styky a informace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

PŘEDKLADATE
L 

SPOLUPŘEDKLADATE
L 

ZÁKON 
TERMÍN 

PŘEDLOŽENÍ 
VLÁD Ě 

POZNÁMKY 

MD MV č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 30. 4. 2013 

MD MV č. 266/1994 Sb., o dráhách 30. 4. 2013 

MD MV č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě 30. 4. 2013 

MD MV č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 30. 4. 2013 

MD MV 
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 

30. 4. 2013 

MD MV č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě 30. 4. 2013 

MD MV 
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů 

30. 4. 2013 

MD MV 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu) 

30. 4. 2013 

MD MV 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

30. 4. 2013 

Buďto budou změny zařazeny do širších 
novel, nebo bude zpracován souhrnný 
změnový zákon za MD 

MF MV č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 31. 3. 2013   

MF MV č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 31. 3. 2013   

MF MV 

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. 

31. 1. 2013   
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MF MV 
č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 
příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením 

31. 3. 2013   

MF MV č. 21/1992 Sb., o bankách 31. 12. 2012   

MF MV 

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 

31. 12. 2012   

MF ČNB č. 6/1993 Sb., o České národní bance 30. 6. 2012 
Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MF MV 
č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o 
změně a doplnění dalších zákonů 

31. 12. 2012   

MF  

č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, 
vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá 
práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších 
zákonů 

31. 12. 2012 
Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MF MV 
č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o 
podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně 
některých zákonů 

31. 12. 2012  

MF  
č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů 

31. 12. 2012 
Bude navržen nový zákon zohledňující i 
soulad s kontrolním řádem 

MF MV 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 

31. 12. 2012   

MF MV 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí 

31. 3. 2013   

MK  
č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření 
a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění 
některých zákonů a některých dalších předpisů 

v rámci aktuálně 
projednávaného návrhu 

nového zákona 
(Poslanecká sněmovna, 
sněmovní tisk č. 620) 

Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 
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MK  
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon) 

v rámci aktuálně 
připravované novelizace 
dle Plánu legislativních 
prací vlády na rok 2012 

Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MMR  č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 31. 12. 2012 
Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MO MV č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství 30. 4. 2013  

MPO MV č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 30. 4. 2013   

MPO  

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 

30. 4. 2014 
Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MPO MV 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů 

30. 4. 2013   

MPO MV 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) 

30. 4. 2013   

MPO MV 
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 

30. 4. 2013   

MPO MV 

č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a 
pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 
288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o 
střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a 
zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

30. 4. 2013   

MPO MV 
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o 
změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti 
výrobků) 

30. 4. 2013   

MPO ČTÚ a MV 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích) 

30. 4. 2013 Návrh ČTÚ 
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MPO ČBÚ a MV 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 
státní báňské správě 

30. 4. 2013 Návrh ČBÚ 

MPO ERÚ 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon) 

v rámci aktuálně 
připravované novelizace 
dle Plánu legislativních 
prací vlády na rok 2012 

Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MPO NBÚ 

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) 

v rámci aktuálně 
připravované novelizace 
dle Plánu legislativních 
prací vlády na rok 2012 

Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MPSV MV 
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení 

30. 4. 2013  

MPSV MV č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 30. 4. 2013  

MPSV MV 

č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve 
správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a 
ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební 
zákon) 

30. 4. 2013  

MPSV MV č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 30. 4. 2013  

MPSV MV č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 30. 4. 2013  

MPSV MV č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 30. 4. 2013  

MPSV MV č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 30. 4. 2013  

MPSV MV č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 30. 4. 2013  

MPSV MV č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30. 4. 2013  

MS  
č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži 
České republiky 

v rámci aktuálně 
připravované novelizace 
dle Plánu legislativních 
prací vlády na rok 2012 

Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MS  č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 30. 6. 2012 
Bude navržen nový zákon zohledňující i 
soulad s kontrolním řádem 

MS  nový zákon o znalcích 31. 8. 2012  
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MS  nový zákon o tlumočnících a překladatelích 31. 8. 2012  

MS MV 
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích) 

31. 12. 2012 

MS MV 
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský 
řád) 

31. 12. 2012 

MS MV 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 

31. 12. 2012 

MS MV č. 85/1996 Sb., o advokacii 31. 12. 2012 

Bude předloženo jako souhrnný návrh 

MS  

č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně 
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o 
Probační a mediační službě) 

31. 3. 2013 
Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MŠMT MV 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

30. 4. 2013   

MŠMT MV 
č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních 
kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o 
změně některých souvisejících zákonů 

30. 4. 2013  

MV  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 30. 4. 2013 

MV  č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 30. 4. 2013 

MV  č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 30. 4. 2013 

MV  
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů 

30. 4. 2013 

Bude předloženo jako souhrnný návrh  

MV  
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 
změně některých souvisejících zákonů 

30. 4. 2013   
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MV  
č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně 
některých souvisejících zákonů 

30. 4. 2013   

MV  č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 30. 4. 2013 

MV  

č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně 
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních 
dokladech) 

30. 4. 2013 

MV  
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a 
o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 

30. 4. 2013 

Bude předloženo jako souhrnný návrh 

MV  
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů 

30. 4. 2013   

MV  
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů 

31. 8. 2012 

MV  
č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o azylu) 

31. 8. 2012 

Bude předloženo jako souhrnný návrh 

MV  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 30. 4. 2013   

MV  
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů 

30. 4. 2013   

MV  
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon) 

30. 4. 2013   

MV  
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 
podpisu) 

30. 4. 2013  

MV  
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně 
některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 

30. 4. 2013  
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MV  č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 30. 4. 2013  

MV ÚOOÚ 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů 

30. 4. 2013   

MZd  
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů 

v rámci aktuálně 
připravované novelizace 
dle Plánu legislativních 
prací vlády na rok 2011 

Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MZd MV 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů 

30. 4. 2014   

MZd MV 
č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o 
změně některých souvisejících zákonů 

31. 12. 2012   

MZd  
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 

30. 4. 2013 
Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MZd MV 

č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti 
lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o 
změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a 
buňkách) 

30. 4. 2013   

MZd  
č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních 
přípravků a účinných látek na trh a o změně některých 
souvisejících zákonů 

30. 4. 2013 
Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MZd MV 

č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 
lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 

v rámci věcného záměru 
nového zákona 

Bude navržen nový zákon zohledňující i 
soulad s kontrolním řádem 
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MZe  č. 252/1997 Sb., o zemědělství 31. 3. 2013 

MZe  
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním 
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
Státním zemědělském intervenčním fondu) 

31. 3. 2013 
Bude se jednat o souhrnnou širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MZe  

č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském) 

31. 3. 2013 

MZe  
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů 

31. 3. 2013 

MZe  č. 91/1996 Sb., o krmivech 31. 3. 2013 

MZe  

č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských 
půd (zákon o hnojivech) 

31. 3. 2013 

MZe  

č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o 
změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě 
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o ochraně práv k odrůdám) 

31. 3. 2013 

MZe  
č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon 
o oběhu osiva a sadby) 

31. 3. 2013 

MZe  
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 
zákonů (plemenářský zákon) 

31. 3. 2013 

Bude se jednat o souhrnnou širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MZe MV 
č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a 
zemědělských veřejných skladech a o změně některých 
souvisejících zákonů 

30. 4. 2013   
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MZe MŽP a MV 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) 

30. 4. 2013   

MZe  

č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a 
umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k 
zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin) 

v rámci aktuálně 
připravované novelizace 
dle Plánu legislativních 
prací vlády na rok 2011 

Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MZe  
č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 

v rámci aktuálně 
připravované novelizace 
dle Plánu legislativních 
prací vlády na rok 2012 

Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MZe  
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a 
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 

v rámci aktuálně 
připravované novelizace 
dle Plánu legislativních 
prací vlády na rok 2012 

Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MZe MV 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

30. 4. 2013  

MZe MŽP a MV 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon) 

30. 4. 2013  

MŽP  
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů 

v rámci věcného záměru 
nového zákona 

Bude navržen nový zákon zohledňující i 
soulad s kontrolním řádem 

MŽP  č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

v rámci aktuálně 
připravované novelizace 
dle Plánu legislativních 
prací vlády na rok 2011 

Bude se jednat o širší novelizaci 
zohledňující i soulad s kontrolním řádem 

MŽP MV 
č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a 
její působnosti v ochraně lesa 

30. 4. 2013 

MŽP MV 
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
(zákon o obalech) 

30. 4. 2013 

MŽP MV 
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o 
změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 

30. 4. 2013 

MŽP MV 
č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování 
zoologických zahrad a o změně některých zákonů  
(zákon o zoologických zahradách) 

30. 4. 2013 

MŽP MV 
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 

30. 4. 2013 

Bude předloženo jako souhrnný návrh 
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MŽP MV 

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) 

30. 4. 2013 

MŽP MV 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
prevenci závažných havárií) 

30. 4. 2013 

MŽP MV 
č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě a o změně některých zákonů 

30. 4. 2013 

MŽP MV zákon o ochraně ovzduší 30. 4. 2013 

MŽP MZe a MV 
č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty 

31. 3. 2013 
Bude řešeno v rámci souhrnného změnového 
zákona předkládaného MZe (viz výše) 

PV SÚJB a MV 
č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 
doplnění některých zákonů 

1. 4. 2013 

PV SÚJB a MV 

č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se 
zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 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 

1. 4. 2013 

PV SÚJB a MV 
č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se 
zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových 
zbraní a o změně živnostenského zákona 

1. 4. 2013 

Návrh SÚJB; bude předloženo jako 
souhrnný návrh 
  

PV BIS, ÚZSI, MO a MV 
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 
republiky 

30. 4. 2013   

 


