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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo dopravy  

1. MD   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 
Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláška 
č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, a vyhláška č. 376/2006 Sb.,  o systému 
bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 
a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách 

  12.12 Ano 

2. MD   Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2000 
Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy   01.13 Ne 

3. MD   Návrh vyhlášky o kontrolách technického stavu vozidel 
nebo jízdních souprav   01.12 Ano 
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Poř. č. Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo financí  

1. MF   

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 3/2008 
Sb., o provedení některých ustanovení zákona o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

11.12 01.13 Ne 

2. MF   

Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na 
stanovených procentních částech celostátního 
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 
z příjmů 

08.12 09.12 Ne 

3. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu 
rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové 
pojištění a výdaji na dávky důchodového 
pojištění, ve znění vyhlášky č. 56/2010 Sb. 

02.12 01.13 Ne 

4. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou bankami a jinými finančními 
institucemi, ve znění pozdějších předpisů 

10.12 01.13 Ne 

5. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů      

10.12 01.13 Ne 

6. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění 
pozdějších předpisů 

13.13 01.13 Ne 

7. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní 
pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů 

10.12 01.13 Ne 

8. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech 
v technické formě vybraných účetních jednotek 
a jejich předávání do centrálního systému 
účetních informací státu a o požadavcích na 
technické a smíšené formy účetních záznamů 
(technická vyhláška o účetních záznamech), ve 
znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.      

10.13 01.14 Ano 

9. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky 
č. 435/2010 Sb.      

10.12 01.13 Ne 

10. MF   Návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek 
vybraných účetních jednotek 06.12 12.12 Ne 

11. MF   Návrh vyhlášky o stanovení výše základních 
sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 10.12 01.13 Ne 
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Poř. č. Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

12. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních 
složek státu a státních organizací s majetkem 
státu,ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.  

11.12 01.13 Ne 

13. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu 
a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
zákona č. 545/2005 Sb.      

01.12 07.12 Ne 
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Poř. č. Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo kultury  

1. MK   

Návrh vyhlášky,kterou se mění vyhláška 
č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých dalších zákonů 

12.12 03.13 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo obrany  

1. MO   Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., 
o vojenských znacích a stejnokrojích 03.12 01.13 Ne 

2. MO   

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví způsob zevního 
označení a vzor služebního průkazu vojenského policisty a 
barevné provedení a označení dopravních prostředků 
Vojenské policie 

09.12 01.13 Ne 

3. MO   Návrh vyhlášky ke způsobilosti vojenské letecké techniky 11.12 08.13 Ne 

4. MO   Návrh vyhlášky ke způsobilosti vojenského leteckého 
personálu 12.12 08.13 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo práce a sociálních v ěcí 

1. MPSV   

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví bodové ohodnocení 
bolesti a ztížení společenského uplatnění při poškození 
zdraví v jednotlivých případech poškození zdraví a upraví 
způsob jejich posuzování 

  01.13 Ano 

2. MPSV   

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví okruh poškození zdraví 
vyžadující zvýšené náklady na dietní stravování, 
vzniklých v příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání, částky potřebné k hrazení zvýšených 
nákladů, způsob a výše hrazení zvýšených nákladů 
a dobu jejich poskytování 

  01.13 Ano 

3. MPSV   

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví způsob posuzování 
dlouhodobého poškození zdraví a procentní míry 
poškození zdraví pro účely úrazového vyrovnání a 
úrazové renty 

  01.13 Ano 

4. MPSV   Návrh vyhlášky k provedení zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí   07.12 Ne 

5. MPSV   

Návrh vyhlášky o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro 
úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, 
redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro 
rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 
2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013 

  01.13 Ne 

6. MPSV   Návrh vyhlášky o zvýšení příplatku k důchodu v roce 
2013   01.13 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo pro místní rozvoj  

1. MMR   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 372/2001 Sb., 
kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na 
tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování 
teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele 

12.12 06.13 Ne 

2. MMR   Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 498/2006 Sb., 
o autorizovaných inspektorech 09.12 01.13 Ne 

3. MMR   Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb 09.12 01.13 Ne 

4. MMR   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti 

09.12 01.13 Ne 

5. MMR   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření 

09.12 01.13 Ne 

6. MMR 

  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 526/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
ve věcech stavebního řádu 

09.12 01.13 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla
- datel 

Spolu
před-
kladat

el 

Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu  

1. MPO   Návrh vyhlášky o pravidelné kontrole kotlů o výkonu nad 
200 kW  05.12 09.12 Ne             

2. MPO   
Návrh vyhlášky o uchovávání, předávání a likvidaci 
provozních a lokalizačních údajů 04.12 06.12 Ne             

3. MPO   
Návrh vyhlášky o pravidlech vydávání oprávnění pro 
energetické specialisty a pro průběžné potvrzení 
platnosti oprávnění. 

05.12 07.12 Ne             

4. SSHR MPO 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam a přesná 
specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných 
ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových 
zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových 
zásob ropy a podmínky pro jejich skladování 

09.12 01.13 Ne             

5. MPO   
Návrh vyhlášky o udělování státní autorizace 
na výstavbu výrobny elektřiny 03.12 07.12 Ne             

6. MPO   
Návrh vyhlášky o způsobu uchovávání dokumentů 
a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a o způsobu výroby tohoto paliva 

08.12 12.12 Ano 

7. MPO   

Návrh vyhlášky o způsobu určení množství elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
a elektřiny z druhotných zdrojů, a termíny a rozsah 
předávaných údajů pro určení elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny 
z druhotných zdrojů 

08.12 12.12 Ne             

8. MPO   
Návrh vyhlášky vzor žádosti o vydání záruky původu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů a podmínky pro její 
vydání a uznání 

08.12 12.12 Ne             

9. MPO   

Návrh vyhlášky o způsobu vykazování množství 
elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného 
zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje 
a jeho kvality, využití veškerého nabytého množství 
obnovitelného zdroje 

08.12 12.12 Ano 

10. MPO   

Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu vyrobeného množství 
elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů 
při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje nebo 
druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem 

08.12 12.12 Ne 

11. MPO   

Návrh vyhlášky vzor žádosti o vydání osvědčení o 
původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a podmínky 
pro jeho vydávání 

08.12 12.12 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla
- datel 

Spolu
před-
kladat

el 

Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

12. MPO   

Návrh vyhlášky o minimální účinnosti užití energie 
ve výrobnách elektřiny a tepla, na které se vztahuje 
podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo 
druhotných zdrojů a podpora výroby tepla 
z obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů 

08.12 12.12 Ne 

13. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.117/2007 
Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických 
komunikací 

02.12 04.12 Ne 

14. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 213/2001, 
kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického 
auditu. 

05.12 07.12 Ne 

15. MPO   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 238/2007 
Sb., o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních 
a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů 
a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů 
subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na 
čísla tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro 
účely tísňových volání) 

06.12 08.12 Ano          

16. SSHR MPO 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 498/2000 
Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření 
pro krizové stavy 

02.12 06.12 Ne             

17. MPO   
Návrh vyhlášky, druhy a parametry podporovaných 
obnovitelných zdrojů a způsoby jejich využití pro výrobu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů 

08.12 12.12 Ne             

18. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., 
o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných 
údajů v plynárenství operátorovi trhu. 

03.12 07.12 Ne          

19. MPO   

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení 
zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu 
s vojenským materiálem, a o doplnění zákona 
č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  

04.12 06.12 Ne             

20. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., 
o dispečerském řízení elektrizační soustavy 
a o předávání údajů pro dispečerské řízení 

03.12 07.12 Ano 

21. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 80/2010 Sb., 
o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových 
náležitostech havarijního plánu 

03.12 07.12 Ne             

22. MPO   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 92/1999 
Sb.,kterou se stanoví způsob označování textilních 
výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších 
předpisů 

není 
známo 

07.12 Ne             

23. MPO   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 93/1999 Sb., 
kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu 
dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění 
pozdějších předpisů 

05.12 07.12 Ne             
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Poř. 
č. 

Předkla
- datel 

Spolu
před-
kladat

el 

Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

24. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 
Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní 
kmitočtová tabulka) 

10.12 12.12 Ne             

25. MPO   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 
Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady 
škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, 
neoprávněném uskladňování,neoprávněné přepravě 
nebo neoprávněné distribuci plynu. 

03.12 07.12 Ne             

26. ERÚ   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 
Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích 
a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších 
předpisů 

09.12 11.12 Ano 

27. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.156/2005 
Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské 
radiokomunikační služby 

10.12 12.12 Ne 

28. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 162/2005 
Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby 
a jejich mezních hodnot 

04.12 06.12 Ano 

29. ČBÚ   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 
Sb., o separátním větrání při hornické činnosti 
v plynujících dolech, ve znění pozdějších předpisů 

10.12 01.13 Ne           

30. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 225/2001 
Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování 
stavu nouze v teplárenství 

03.12 07.12 Ne 

31. MPO   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 
Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na 
výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, 
prodloužení anebo zrušení. 

03.12 07.12 Ne             

32. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 276/2007 
o kontrole účinnosti kotlů 05.12 07.12 Ano 

33 MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 277/2007 
o kontrole klimatizačních systémů 

05.12 07.12 Ano 

34. MPO   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 327/2006 
Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených 
požadavků na připojení v pevném místě k veřejné 
telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně 
dostupné telefonní službě a podmínky přístupu 
k internetu v rámci univerzální služby 

04.12 06.12 Ne             

35. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 334/2009 
Sb., o stavu nouze v plynárenství 03.12 07.12 Ne             

36. MPO   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 430/2005 
Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování, zda má 
více subjektů společnou významnou tržní sílu 
na relevantním trhu elektronických komunikací 

04.12 06.12 Ano 

37. MPO 

MV, 
MO, 
ČBÚ, 
BIS, 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 433/2006 
Sb., o výčtu bezpečnostního materiálu, ve znění 
vyhlášky č. 132/2007 Sb. 

10.12 01.13 Ne 
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ÚZSI 

38. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 481/2005 
Sb., kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské 
soustavy České republiky. 

03.12 07.12 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo spravedlnosti  

1. MSP   Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., 
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy   03.13 Ne 

2. MSP   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 
Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních 
a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce 
a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů 

  03.13 Ne 

3. MSP   Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o znalcích   03.13 Ano 

4. MSP   Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o tlumočnících 
a překladatelích   03.13 Ano 

5. MSP   Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 
Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody   03.13 Ne 

6. MSP   Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 
Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby   03.13 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy  

1. MŠMT   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., 
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky 

  04.12 Ano 

2. MŠMT   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 208/2007 
Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona 
o uznávání výsledků dalšího vzděláván 

  06.12 Ne 

3. MŠMT   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., 
o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky 
a státních jazykových zkouškách 

  09.12 Ano 

4. MŠMT   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 348/2008 
Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro 
účely získání povolení k trvalému pobytu na území České 
republiky 

  01.13 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo vnitra  

1. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.645/2004 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů  

04.12 07.12 Ne 

2. MV   Návrh vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby 04.12 07.12 Ne 

3. MV NBÚ Návrh vyhlášky, kterou se stanovují podrobnosti 
vyřazování dokumentů obsahujících utajované informace 04.12 07.12 Ano 

4. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 
Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, 
které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška 
o kontaktních místech veřejné správy) 

11.12 01-13 Ne 

5. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.388/2002 Sb., 
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním 
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností, ve znění pozdějších předpisů 

10.12 01.13 Ne 

6. MV   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.511/2002 Sb., 
o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních 
samosprávných celků 

03.12 09.12 Ne 

7. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.564/2002 Sb., 
o stanovení území okresů České republiky a území 
obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů 

10.12 01.13 Ne 

8. MV   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.255/1999 Sb., 
o technických podmínkách věcných prostředků požární 
ochrany, ve znění pozdějších předpisů 

04.12 07.13 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla
- datel 

Spolup ře
d-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo zdravotnictví  

1. MZd   

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění a regulačních omezení objemu poskytované 
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění pro rok 2013 

11.12 01.13 Ne 

2. MZd   

Návrh vyhlášky,kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 
ve znění pozdějších předpisů 

  01.13 Ne 

3. MZd MF 
Návrh vyhlášky o nákladových indexech věkových 
skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro 
rok 2013 

11.12 01.13 Ne 

4. MZd   

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví způsob volby 
a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích 
rad resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťoven 

10.12 01.13 Ne 

5. MZd MF Návrh vyhlášky o způsobu podávání informací 
o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu 12.12 02.13 Ne 

6. MZd 

  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky pro 
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli (vyhláška 
o kategorizaci prací, podmínkách odběru biologického 
materiálu a náležitostech hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli) 

05.12 06.12 Ano 

7. MZd MPO,   
MŠMT 

Návrh vyhlášky,kterou se stanoví práce a pracoviště, 
které jsou zakázány těhotným a kojícím 
zaměstnankyním, zaměstnankyním matkám do konce 
devátého měsíce po porodu a mladistvým, 
a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolaní (vyhláška 
o zákazu prací těhotným, kojícím zaměstnankyním 
a zaměstnankyním po porodu a mladistvým 

05.12 06.12 Ano 

8. MZd   Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích 
na předměty a materiály určené pro styk s potravinami 04.12 07.12 Ano 

9. MZd   

Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška 
č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy 
látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich 
použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost 
a podmínky použití chinininu a kofeinu 

02.12 05.12 Ne 

10. MZd   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 305/2004 
Sb., kterou se  stanoví druhy kontaminujících 
a toxikologicky významných látek a jejich přípustné 
množství v potravinách 

02.12 05.12 Ne 

11. MZd   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2001 
Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky 
pro děti do věku 3 let styk s potravinami, ve znění 
pozdějších předpisů 

02.12 05.12 Ano 
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Poř. 
č. 

Předkla
- datel 

Spolup ř
ed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisk
o k 

provedení 
RIA 

12. MZd   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 225/2008 
Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy 
a na obohacování potravin, ve znění vyhlášky 
č. 352/2009 Sb. 

05.12 08.12 Ano 

13. MZd   Návrh vyhlášky o seznamu účinných látek 05.12 09.12 Ne 

14. MZd   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 
Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů a oborech 
certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpis 

  09.12 Ano 

15. MZd MZe 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 
Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, 
údajích uváděných na lékařském předpisu 
a o pravidlech používání lékařských předpis 

07.12 01.13 Ano 

16. MZd MZe 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 
Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách 
zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických 
zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení 
vydávajících léčivé přípravky 

07.12 01.13 Ano 

17. MZd MZe 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 226/2008 
Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách 
klinického hodnocení léčivých přípravků 

07.12 01.13 Ano 

18. MZd MZe Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 
Sb., o registraci léčivých  přípravků 07.12 01.13 Ano 
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Poř. 
č. 

Předkla
- datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo zem ědělství  

1. MZe   
Návrh vyhlášky,kterou se mění vyhláška 
č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání 
hnojiv, ve znění pozdějších předpisů 

03.12 06.12 Ano 

2. MZe   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích 
na obchodování se zvířaty a o veterinárních 
podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, 
ve znění pozdějších předpisů 

03.12 06.12 Ano 

3. MZe   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad 
nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané 
v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů 

03.12 06.12 Ano 

4. MZe   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně 
chmele 

04.12 07.12 Ano 

5. MZe   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, 
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění 
a odborné způsobilosti k výkonu některých 
odborných veterinárních činností, ve znění 
pozdějších předpisů 

04.12 07.12 Ne 

6. MZe   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, 
ve znění pozdějších předpisů 

05.12 08.12 Ne 

7. MZe   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech 
a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných 
rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do 
oběhu, ve znění pozdějších předpisů  

06.12 09.12 Ano 

8. MZe   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností 
lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 

06.12 01.13 Ano 

9. MZe   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné 
úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou  

07.12 10.12 Ano 

10. MZe   

Návrh vyhlášky o ochraně zvířat používaných pro 
vědecké účely a o změně vyhlášky č. 207/2004 Sb., 
o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, ve 
znění  vyhlášky č. 39/2009 Sb.  

08.12 11.12 Ano 
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Poř. 
č. 

Předkla
- datel 

Spolup řed
-kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisk
o k 

provedení 
RIA 

11. MZe   Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon) 

08.12 01.13 Ne 

12. MZe   Návrh vyhlášky o poskytování údajů z katastru 
nemovitostí 08.12 01.13 Ne 

13. MZe   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních 
území s přiřazenými průměrnými základními cenami 
zemědělských pozemků, ve znění pozdějších 
předpisů 

09.12 01.12 Ano 

14. MZe   Návrh vyhlášky o vzdělávání na úseku ochrany 
zvířat proti týrání 09.12 11.12 Ano 

15. MZe   Návrh vyhlášky o ochraně zvířat při usmrcování 09.12 12.12 Ano 

16. MZe   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro 
ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky 
č. 425/2005 Sb. a vyhlášky č. 464/2009 Sb. 

09.12 01.13 Ano 

17. MZe   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání 
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin 
a rostlinných produktů, v platném znění 

09.12 12.12 Ano 

18. MZe   
Návrh vyhlášky o postupu při provádění 
pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav 

09.12 01.13 Ne 

19. MZe   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek 
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty 
odrůd, ve znění pozdějších předpisů  

10.12 12.12 Ano 

20. MZe   Návrh vyhlášky o stanovení podrobností 
o lesnickém typologickém klasifikačním systému 12.12 06.13 Ano 

21. MZe   Návrh vyhlášky o stanovení podrobností o lesní 
hospodářské evidenci 12.12 06.13 Ano 
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Poř. č. Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo životního prost ředí 

1. MŽP   

Návrh vyhlášky o stanovení postupu zjišťování, 
vykazování a ověřování množství emisí 
skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání 
povolení k emisím skleníkových plynů 

12.12 01.13 Ano 
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Poř. č. Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Česká národní banka  

1. ČNB   

Návrh vyhlášky o předkládání výkazů České 
národní bance osobami zařazenými do okruhu 
statisticky významných vykazujících osob pro 
účely sestavení statistiky platební bilance, 
investiční pozice a dluhové služby (pracovní 
název nové prováděcí vyhlášky k připravované 
novele zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 
bance) - předložení návrhu vyhlášky komisím 
LRV bude realizováno v návaznosti na průběh 
legislativního procesu a nabytí účinnosti 
připravované novely zákona o ČNB 
 

10.12  01.13 Ne 
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Poř. č. Předkla- 
datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Český statistický ú řad 

1. ČSÚ   Návrh vyhlášky o Programu statistických 
zjišťování na rok 2013   01.13 Ano 
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Poř. 
č. 

Předkla
-datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Český telekomunika ční úřad 

1. ČTÚ   
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví způsob sledování 
evidence výnosů a příjmů provozovatele poštovních 
služeb 

08.12 01.13 Ano 

2. ČTÚ   

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví obsah, forma 
a způsob uveřejnění informací o výsledcích 
poskytování a zajišťování základních služeb 
a vyhodnocení plnění parametrů kvality 

09.12 01.13 Ne 

3. ČTÚ   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob 
úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení 
a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového 
telekomunikačního zařízení pro odposlech 
a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování 
provozních a lokalizačních údajů a na poskytování 
informací z databáze účastníků veřejně dostupné 
telefonní služby 

04.12 06.12 Ne 

4. ČTÚ   
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví způsob vedení 
oddělené evidence nákladů a výnosů držitele 
poštovní licence      

10.12 01.13 Ne 

5. ČTÚ   
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví postup při 
výpočtu čistých nákladů z poskytování základních 
poštovních služeb      

08.12 01.13 Ano 

6. ČTÚ   

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví obsah, forma 
a způsob uveřejnění informací o výsledcích 
poskytování a zajišťování základních služeb 
a vyhodnocení plnění parametrů kvality doplňte 
název navrhovaného legislativního úkolu 

09.12 01.13 Ne 

7. ČTÚ 

  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví specifikace 
jednotlivých základních služeb a základní 
kvalitativní požadavky na jejich poskytování  

09.12 01.13 Ne 

8. ČTÚ 
  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor formuláře 
oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb  09.12 01.13 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla
-datel 

Spolup řed-
kladatel Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
term. 
nabytí 

účinnosti  

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Energetický regula ční úřad 

1. ERÚ   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen 
v energetických odvětvích a postupech pro regulaci 
cen, ve znění pozdějších předpisů 

09.12 11.12 Ano 

2. ERÚ   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů 

09.12 11.12 Ano 

3. ERÚ   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, 
zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu 
s elektřinou a provedení některých dalších 
ustanovení energetického zákona, ve znění 
pozdějších předpisů 

10.12 01.13 Ano 

4. ERÚ   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, 
ve znění pozdějších předpisů 

10.12 01.13 Ano 

5. ERÚ   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech 
a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu 
nebo tepelné energie a souvisejících služeb 

06.12 09.12 Ne 

6. ERÚ   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 
Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, 
ve znění pozdějších předpisů 

10.12 12.12 Ano 

7. ERÚ 

  

Návrh vyhlášky o rozsahu uchovávaných údajů 
o plnění podle smluv na dodávky elektřiny nebo 
plynu nebo jejich derivátů 

10.12 01.13 Ano 

 


