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Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Před. 
termín 
předl. 
LRV 

Před. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k provedení 

RIA 

Ministerstvo dopravy 

1. MD    
Návrh vyhlášky o jízdních řádech veřejné 
linkové dopravy 

02. 13 03.13  Ne 

2 MD    
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

02. 13 03.13  Ne 

3 MD   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č.302/2001 Sb., o technických prohlídkách a 
měření emisí vozidel, ve znění pozdějších 
předpisů 

10.13 01.14 Ne 

4 MD   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10.13 01.14 Ne 

5 MD   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů 

10.13 01.14 Ano  

6 MD   
Návrh vyhlášky o pravidlech plavebního 
provozu  

10.13 01.14 Ano  

7 MD   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na 
vnitrozemských vodních cestách  

10.13 01.14 Ano  

8 MD   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním 
provozu v přístavech, společné havárii a 
dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů  

10.13 01.14  Ano 

9 MD   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu 
na vnitrozemských vodních cestách, ve znění 
pozdějších předpisů  

10.13 01.14 Ano  

10 MD   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a 
obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů  

10.13 01.14 Ano  

11 MD   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a 
vodních toků, na kterých je zakázána plavba 
plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a 
podmínkách užívání povrchových vod k plavbě  

10.13 01.14 Ano  

12 MD   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
315/2000 Sb., o technickém a záchranném 
vybavení námořní jachty a prokazování 
způsobilosti k vedení námořní jachty  

04.13 05.13 Ano  

13 MD   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č.108/1997 Sb., kterou se provádí zákon 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 

09.13 01.14  Ne 

14 MD   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před 
protiprávními činy a o změně vyhlášky 
Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o 

09.13 01.14 Ne 
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civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
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Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 

předl. LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k provedení 

RIA 

Ministerstvo financí 

1. 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      

10.13 01.14 Ano 

2. 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 

10.13 01.14 Ano 

3. 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 

10.13 01.14 Ano 

4. 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 

10.13 01.14 Ano 

5. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 
podvojného účetnictví   

10.13 01.14 Ano 

6. MF   

Návrh vyhlášky upravující druhy příjmů a 
majetku pro automatickou výměnu informací 
v daňových záležitostech ve vztahu k jiným 
členským státům Evropské unie 

12.13 12.14 Ne  

7. MF   
Návrh vyhlášky o elektronických dražbách při 
správě daní 

06.13 01.14 Ne  

8. MF   
Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů 

07.13 01.14 Ne 

9. MF  
Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon 
č.../2013 Sb., o povinném značení lihu     

02.13 04.13 Ano 

10. MF   

Návrh vyhlášky o provedení některých 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,  
o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,(oceňovací vyhláška). 

11.13 01.14 Ne  

11. MF   

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

08.13 09.13 Ne 

12. MF   

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 
Sb., o pojišťování a financování vývozu se 
státní podporou a o doplnění zákona č. 

03.13 05.13 Ano 
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166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, 
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona 
č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

13. MF   
Návrh vyhlášky k provedení zákona o dani 
z nabytí nemovitých věcí 

06.13 01.14 Ano 

14. MF   
Návrh vyhlášky provedení zákona o dani 
z nemovitých věcí 

09.13 01.14 Ano 

15. MF   

Návrh novely vyhlášky č. 418/2003 Sb., kterou 
se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše 
příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního 
pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky 
jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných 
převodů finančních prostředků a hospodaření s 
nimi, limit nákladů na činnost zdravotních 
pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu 
včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

11.13 01.14 Ano 

16. MF   
Návrh vyhlášky o podmínkách sestavení 
účetních výkazů za Českou republiku 
(konsolidační vyhláška)      

08.13 01.14 Ano  

17. 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 pozdějších předpisů 

10.13 01.14 Ano 

18. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob 
výpočtu nároku na vrácení daně zaplacené 
v cenách některých minerálních olejů 
prokazatelně použitých pro výrobu tepla a 
způsob a podmínky vedení evidence o nákupu 
a spotřebě těchto výrobků  

09.13 01.14 Ne 

19. MF   
Návrh vyhlášky o stanovení výše základních 
sazeb zahraničního stravného pro rok 2014 

10.13 01.14 Ne  

20. 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 
pozdějších předpisů       

10.13 01.14 Ano 
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Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Ministerstvo kultury 

1. MK   
Návrh vyhlášky k návrhu zákonu o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 

06.13 10.13 Ne 

2. MK   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 250/1995 
Sb., o prohlášení území historických jader vybraných 
měst a jejich částí za památkové zóny 

03.13 07.13 Ano 

3. MK   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 476/1992 
Sb. o prohlášení území historických jader vybraných 
měst za památkové zóny, ve znění vyhlášky č. 
251/1995 Sb. 

03.13 07.13 Ano 

4. MK   
Návrh vyhlášky Ministerstva kultury o prohlášení území 
vybraných částí krajinných celků za památkové zóny 

05.13 09.13 Ano 
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Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Před. 
termín 
předl. 
LRV 

Před. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Ministerstvo obrany 

1. MO   
Návrh vyhlášky o postupu při služebním 
hodnocení vojáků 

06.13 11.13 Ne 

2. MO   

Návrh vyhlášky o stanovení způsobu zevního 
označení a vzoru služebního průkazu vojenského 
policisty a barevného provedení a označení 
dopravních prostředků Vojenské policie  

06.13 01.14 Ne 

3. MO   Návrh vyhlášky o vojenské letecké technice 07.13 01.14 Ne 

4. MO  
Návrh vyhlášky o vojenském leteckém personálu, 
poskytování leteckých služeb a leteckých 
stavbách 

07.13 01.14 Ne 

5. MO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při 
uplatňování požadavku na určení věcných 
prostředků a jejich převzetí, postup při 
uplatňování požadavku na určení fyzických osob 
k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti 
a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího 
příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí 
věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o 
vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor 
povolávacího příkazu   

08.13 07.14 Ne 

6. MO  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č.103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti 
k vojenské činné službě 

08.13 07.14 Ne 

7. MO  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a 
vzorů vojenských dokladů 

08.13 01.15 Ne 

8. MO  
Návrh vyhlášky o stanovení rozhodné doby pro 
jednotlivá služební zařazení   

09.13 01.14 Ne 

9. MO  

Návrh vyhlášky o stanovení výše náborového 
příspěvku, výše a postupu při přiznávání 
cestovních náhrad, náhrad při povolání do 
služebního poměru a při přeložení 

09.13 01.14 Ne 

10. MO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
274/1999 Sb., kterou se stanoví druhy a 
kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich 
technické způsobilosti, provádění technických 
prohlídek vojenských vozidel a zkoušek 
technických zařízení vojenských vozidel. 

10.13 01.14 Ne 

11. MO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
266/1999 Sb. o způsobu zabezpečování 
bezplatného stravování, výstrojních a 
přepravních náležitostí a o způsobu zabezpečení 
ubytování vojáků z povolání 

10.13 01.14 Ne 

12. MO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
114/1997 Sb., o náležitostech žádosti o udělení 
úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního 
oprávnění a o formě ověřování výsledků 
zeměměřických činností pro potřeby obrany státu 

11.13 03.14 Ne 



 9 

 

 

Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

1. MPSV   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách 

01.13 03.13 Ano 

2. MPSV   

Návrh vyhlášky o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro 
úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2012 a o zvýšení důchodů v roce 2014, redukčních 
hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 

09.13 01.14 Ne 

3. MPSV   
Návrh vyhlášky o zvýšení příplatků k důchodu v roce 
2014. 

09.13 01.14 Ne 

4. MPSV   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách 

09.13 01.14 Ano 
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Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 

předl. LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k provedení 

RIA 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

1. MMR   
Návrh vyhlášky o seznamu komodit 
hodnocených prostřednictvím elektronické 
aukce 

02.13 11.13 Ne 

2. MMR   
Návrh vyhlášky o seznamu hodnotitelů 
veřejných zakázek  

02.13 07.13 Ne 

3. MMR   
Návrh vyhlášky o povinných náležitostech 
poukazu na zájezd a dokumentů předkládaných 
cestovní kanceláří pojišťovně 

03.13 08.13 Ne 
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Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 

předl. LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k provedení 

RIA 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

1. MPO   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
značkování a barvení vybraných minerálních 
olejů a značkování některých dalších minerálních 
olejů 

04.13 06.13 Ano 

2. MPO   
Návrh vyhlášky o číslovacích plánech sítí a 
služeb elektronických komunikací 

05.13 07.13 Ne 

3. MPO   

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

05.13 07.13 Ano 

4. MPO   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
108/2010 Sb., o měření plynu a o způsobu 
stanovení náhrady škody při neoprávněném 
odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném 
uskladňování, neoprávněné přepravě nebo 
neoprávněné distribuci plynu 

05.13 07.13 Ne 

5. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
262/2000 Sb. kterou se zajišťuje jednotnost a 
správnost měřidel a měření 

06.13 01.14 Ne 

6. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor 
služebního průkazu České obchodní inspekce 

06.13 01.14 Ne 

7. MPO   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška. č. 
335/2004, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a 
pyrotechnických předmětů  

06.13 01.14 Ne 

8. MPO   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách 
a ostatních jednotkách a o jejich označování  

06.13 01.14 Ne 

9. MPO  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k 
výkonu státní kontroly elektronických komunikací. 

06.13 01.14 Ne 

10. MPO   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k 
povinnému ověřování a měřidla podléhající 
schválení typu 

06.13 01.14 Ano 

11. MPO   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, 
o způsobu sledování a monitorování složení a 
jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci 
(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) 

09.13 01.14 Ano 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k provedení 

RIA 

Ministerstvo spravedlnosti 

1. MSp  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzory formulářů 
a jazyky členských států Evropské unie používané 
v přeshraničních případech poskytnutí peněžité 
pomoci obětem trestných činů 

08.13 11.13 Ne 

2. MSp  
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví paušální částka 
za převzetí odsouzeného k výkonu 
nepodmíněného trestu     

10.13 01.14 Ne 

3. MSp  
Návrh vyhlášky o standardech kvality subjektů 
akreditovaných podle zákona o obětech trestných 
činů      

06.13 09.13 Ano 

4. MSp  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a 
krajské soudy 

09.13 01.14 Ne 

5. MSp  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
109/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby 

09.13 01.14 Ne 

6. MSp  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
177/1996 Sb., o odměnách advokátů za 
poskytování právních služeb (advokátní tarif) 

09.13 01.14 Ne 

7. MSp  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a 
správců dědictví. 

09.13 01.14 Ne 

8. MSp  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.   
311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční 
řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 
insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky 
č. 70/2011 Sb. 

09.13 01.14 Ne 

9. MSp  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.   
313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, 
o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně 
členů a náhradníků věřitelského výboru 
a o náhradách jejich nutných výdajů 

09.13 01.14 Ano 

10. MSp  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného 
plnění a minimálních standardech pojistných 
smluv insolvenčních správců 

09.13 01.14 Ano 

11. MSp  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního 
exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů 
správce podniku a o podmínkách pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, 
ve znění pozdějších předpisů      

09.13 01.14 Ne 

12. MSp  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu 
odnětí svobody 

10.13 01.14 Ne 

13. MSp  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
414/2011, o náležitostech formulářů na podávání 
návrhů na zápis do obchodního rejstříku      

09.13 01.14 Ne 

14. MSp  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a 
další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb. 

09.13 01.14 Ne 
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15. MSp  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát 
formuláře pro podávání oznámení podle zákona o 
střetu zájmů 

09.13 01.14 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

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

 09.13 Ne 

2. MŠMT   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 
Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků  

 05.13 Ne 

3. MŠMT   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 
Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení 
a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace 
škol a školských zařízení a ze školní matriky 
(vyhláška o dokumentaci škol a školských 
zařízení)      

 03.13 Ano 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo vnitra 

1. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor 
služebních medailí bezpečnostních sborů a 
důvody pro jejich udělení, ve znění 
pozdějších předpisů 

04.13 06.13 Ne 

2. 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, ve znění 
pozdějších předpisů 

04.13 07.13 Ne 

3. MV   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu 
spisové služby 

04.13 07.13 Ne 

4. MV   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o 
obecní policii 

05.13 07.13 Ne 

5. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. o 
zdravotní způsobilosti uchazeče o 
zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka 
obecní policie 

05.13 07.13 Ne 

6. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a 
podmínky dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků a způsob jeho ukončení pro 
pedagogické pracovníky škol zřizovaných 
Ministerstvem vnitra a vyhláška č. 2/2006 Sb., 
kterou se pro školy a školská zařízení 
zřizované Ministerstvem vnitra provádějí 
některá ustanovení školského zákona, ve 
znění pozdějších předpisů. 

06.13 09.13 Ne 

7. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
528/2006 Sb., o formě a technických 
náležitostech předávání údajů do 
informačního systému, který obsahuje 
základní informace o dostupnosti a obsahu 
zpřístupněných informačních systémů veřejné 
správy (vyhláška o informačním systému o 
informačních systémech veřejné správy) 

06.13 10.13 Ne 

8. MV   

Návrh vyhlášky o náležitostech 
kryptografických klíčů a autentizačního 
certifikátu 

09.13 01.14 Ne 

9. MV  
Návrh vyhlášky k provedení některých 
ustanovení zákona o zbraních 

09.13 01.14 Ne 

10. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
97/2008 Sb., o vzorech služebních 
stejnokrojů příslušníků Hasičského 
záchranného sboru České republiky, jejich 
používání a způsobu vnějšího označení, a 
vzoru služebního průkazu (vyhláška o 
vystrojování a služebním průkazu příslušníků 
Hasičského záchranného sboru České 
republiky) 

09.13 01.14 Ne 

11. MV   

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

09.13 01.14 Ne 
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12. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o 
občanských průkazech a cestovních 
dokladech 

09.13 01.14 Ne 

13. MV   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů 

10.13 01.14 Ano 

14. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

11.13 01.14 Ne 

15. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 
115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o 
změně některých souvisejících zákonů, a 
kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o 
matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 
389/2007 Sb. 

11.13 01.14 Ne 

16. MV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo 
kopie s listinou a o ověřování pravosti 
podpisu, ve znění pozdějších předpisů 

11.13 01.14 Ne 

17. 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), ve znění pozdějších 
předpisů 

11.13 01.14 Ne 

18. 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 

11.13 01.14 Ne 

19. 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 

11.13 01.14 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Ministerstvo zdravotnictví 

1. MZd  
Návrh vyhlášky o nákladových indexech 
věkových skupin pojištěnců veřejného 
zdravotního pojištění pro rok 2014  

11.13 01.14 Ne 

2. MZd  

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

11.13 01.14 Ano 

3. MZd  

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, 
výše úhrad zdravotních služeb hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění a 
regulačních omezení  

11.13 01.14 Ano 

4. MZd  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví 
požadavky na použití extrakčních 
rozpouštědel při výrobě potravin a kterou se 
zrušuje vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se 
stanoví druhy a podmínky použití 
přídatných látek a extrakčních rozpouštědel 
při výrobě potravin 

03.13 06.13 Ne 

5. MZd  

Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška 
č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických 
požadavků na kosmetické prostředky, ve 
znění pozdějších předpisů 

04.13 07.13 Ne 

6. MZd  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
238/2011 Sb., o stanovení hygienických 
požadavků na koupaliště, sauny a 
hygienické limity písku v pískovištích 
venkovních hrací ch ploch 

11.13 04.14 Ne 

7. MZd  

Návrh vyhlášky o minimálních požadavcích 
na studijní a vzdělávací programy k získání 
způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání (pracovní název)   

11.13 04.14 Ne 

8. MZd  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky 
celoživotního profesního vzdělávání 
zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků, kteří získali 
odbornou způsobilost dle zákona o 
zdravotnických povoláních (pracovní název) 

11.13 04.14 Ne 

9. MZd  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody 

04.13 06.13 Ne 

10. MZd  
Návrh vyhlášky o specializačním vzdělávání 
(pracovní název) 

11.13 04.14 Ano 
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11. MZd  

Návrh vyhlášky o vzdělávání v 
akreditovaných funkčních kurzech (pracovní 

název)      

11.13 04.14 Ano 

12. MZd  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci 
návykových látek a přípravků 

08.13 01.14 Ne 

13. MZd  
Návrh vyhlášky ze dne …o obsahu, formě a 
náležitostech vedení záznamů o činnostech 
s uvedenými látkami kategorie 1 

08.13 01.14 Ne 

14. MZd  

Návrh vyhlášky ze dne ... 2013, kterou se 
stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 
167/1998 Sb., o návykových látkách a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

08.13 01.14 Ne 

15. MZd  

Návrh vyhlášky ze dne …2013, kterou se 
stanoví seznam vybraných uvedených látek 
kategorie 1 nebo 2 a limitních množství a 
tiskopisy formulářů podle zákona č. …/2013 
Sb., o prekursorech drog 

08.13 01.14 Ne 

16. MZd  

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

04.13 12.13 Ano 

17. 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 

05.13 12.13 Ano 

18. MZd  
Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích 
na předměty a materiály určené pro styk s 
potravinami 

05.13 09.13 Ano 

19. MZd  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
479/2002 Sb., kterou se stanoví odborná 
způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů 
provádějících vyšetření potvrzující 
nevratnost smrti pro účely odběru tkání 
nebo orgánů určených pro transplantaci 

02.13 04.13 Ne 

20. MZd  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích 
na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vody 

04.13 06.13 Ne 

21. MZd  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
437/2002 Sb., kterou se stanoví bližší 
podmínky posuzování zdravotní 
způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo 
zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro 
účely transplantací (vyhláška o zdravotní 
způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely 
transplantací) 

02.13 04.13 Ne 
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22. MZd  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví bližší 
podmínky pro zajištění jakosti a bezpečnosti 
transplantací lidských orgánů (vyhláška o 
systému jakosti a bezpečnosti 
transplantací)  

02.13 04.13 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Ministerstvo zemědělství  

1. MZe  
Návrh vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání 
informací do centrální evidence systémů náležité 
péče 

03.13 05.13 Ne 

2. MZe  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na 
živočichy pocházející z akvakultury a na produkty 
akvakultury, o opatřeních pro předcházení a 
zdolávání některých nákaz vodních živočichů 

01.13 02.13 Ano 

3. MZe  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu 
pěstovaných rostlin 

03.13 06.13 Ano 

4. MZe  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na 
obchodování se spermatem, vaječnými buňkami 
a embryi a o veterinárních podmínkách jejich 
dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších 
předpisů 

04.13 06.13 Ano 

5. MZe  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu 
a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění 
pozdějších předpisů 

04.13 06.13 Ano 

6. MZe  
Návrh vyhlášky o stanovení seznamu druhů 
lesních dřevin 

04.13 01.14 Ano 

7. MZe  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích 
stavu povrchových a podzemních vod a o 
způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto 
údajů do informačních systémů veřejné správy 

 

05.13 09.13 Ne 

8. MZe  

Vyhláška stanovující veterinární požadavky 
neškodného odstraňování kadáverů zvířat 
v zájmovém chovu a veterinární požadavky 
neškodného odstraňování vedlejších živočišných 
produktů zahrabáním 

06.13 09.13 Ano 

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

07.13 01.14 Ne 
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10. MZe  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č.77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro 
mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé 
tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů 

06.13 08.13 Ano 

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

07.13 01.14 Ano 

12. MZe  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, 
ve znění pozdějších předpisů 

08.13 10.13 Ano 

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 

09.13 01.14 Ano 

14. MZe  

Návrh vyhlášky o podrobnostech zařazení 
genetického zdroje lesních dřevin do Národního 
programu ochrany a reprodukce genofondu 
lesních dřevin, o způsobu a rozsahu hodnocení 
genetických zdrojů lesních dřevin, o obsahu a 
pravidlech vedení dokumentace o genetických 
zdrojích lesních dřevin, o velikosti vzorků 
genetických zdrojů a o jejich poskytování, o 
pravidlech vyhlašování genových základen, o 
způsobu hospodaření v lesích na jejich území a o 
způsobu jejich označování (vyhláška o ochraně a 
reprodukci genofondu lesních dřevin) 

09.13 01.14 Ano 

15. MZe  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 
149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 
44/2010 Sb. 

09.13 01.14 Ano 

16. MZe  
Návrh vyhlášky o melioracích a hrazení bystřin 
v lesích a o způsobu určení výše náhrady za 
opatření prováděná ve veřejném zájmu 

10.13 01.14 Ne 

17. MZe  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění 
pozdějších předpisů 

10.13 01.14 Ne 

18. MZe  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve 
znění pozdějších předpisů 

10.13 01.14 Ne 
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19. MZe  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček 
a fretek v zájmovém chovu při jejich 
neobchodních přesunech a o změně vyhlášky 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 
vyhlášky č. 342/2012 Sb. 

10.13 01.14 Ano 

20. MZe  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129 
/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a 
sadby pěstovaných rostlin do oběhu 

10.13 01.14 Ano 

21. 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 

10.13 01.14 Ano 

22. 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 

10.13 01.14 Ano 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k  
provedení 

RIA 

Ministerstvo životního prostředí 

1. MŽP  
Návrh vyhlášky o výši náhrady nákladů péče o 
skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech 

05.13 07.13 Ano 

2. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

02.13 04.13 Ano 

3. MŽP  
Návrh vyhlášky o vyhlášení resp. přehlášení 
národní přírodní rezervace / národní přírodní 
památky 

  Ano 

4. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady z autovraků, vybraných autovraků, o 
způsobu vedení jejich evidence a evidence 
odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a 
zpracování autovraků a o informačním systému 
sledování toků vybraných autovraků (o 
podrobnostech nakládání s autovraky) 

03.13 04.13 Ano 

5. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s 
elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších 
podmínkách financování nakládání s nimi 
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a 
elektroodpady) 

01.13 02.13 Ano 

6. MŽP  

Návrh vyhlášky o podrobnostech ochrany kvality 
půdy (stanovení preventivních hodnot rizikových 
prvků a látek, stanovení indikačních hodnot, 
postupy zjišťování a hodnocení obsahů rizikových 
prvků a rizikových látek v půdě), 

08.13 10.13 Ano 

7. MŽP  

Návrh vyhlášky o podrobnostech ochrany 
zemědělské půdy při určitých činnostech 
(zpracovávání a projednávání návrhů na 
stanovení dobývacích prostorů, při stavební, 
těžební a průmyslové činnosti, geologickém a 
hydrogeologickém průzkumu, způsob provádění 
skrývky a rekultivace půdy).      

08.13 10.13 Ano 

8. MŽP  

Návrh vyhlášky o zásadách pro stanovení 
podmínek použití závadných látek v případě 
výjimek a za účelem chovu vodních živočichů, a 
vymezení kategorií rybníků z hlediska rybářského 
hospodaření 

09.13 12.13 Ano 

9. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu 

01.13 03.13 Ne 
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10. MŽP  
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 
Sb., o stanovení tříd ochrany půdy, 

03.13 05.13 Ne 

11. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o 
vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob 
jejího vyplnění - novelizace  

01.13 01.13 Ne 

12. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu 
provedení zpětného odběru některých výrobků 

03.13 04.13 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolupřed-
kladatel 

Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko 
k 

provedení 
RIA 

Česká národní banka 

1. ČNB  
Návrh vyhlášky České národní banky, kterou se 
stanoví podmínky tvorby povinných minimálních 
rezerv 

02.13 04.13 Ne 

2. ČNB  
Návrh vyhlášky, o předkládání výkazů České 
národní bance osobami, které náleží do sektoru 
finančních institucí 

09.13 01.14 Ne 

3. ČNB  

Vyhláška o předkládání výkazů České národní 
bance statisticky významnými vykazujícími 
osobami pro účely sestavení statistiky platební 
bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči 
zahraničí 

03.13  04.13 Ne 

4. ČNB  
Návrh vyhlášky o předkládání výkazů bankami 
a pobočkami zahraničních bank České národní 
bance 

10.13 01.14 Ne 

5. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
347/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o finančních 
konglomerátech 

04.13 07.13 Ne 

6. ČNB  

Návrh vyhlášky o činnosti depozitáře 
standardního fondu a ujednáních depozitářské 

smlouvy standardního fondu  

06.13 07.13 Ne 

7. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu 
vedení deníku obchodníka s cennými papíry a 
náležitostech a způsobu vedení evidence 
investičního zprostředkovatele  

03.13 04.13 Ano 

8. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
281/2011 Sb., o některých požadavcích na 
systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních 
opatření proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu 

11.13 02.14 Ano 

9. ČNB  

Návrh vyhlášky o odměně likvidátora, nuceného 
správce a insolvenčního správce některých 
poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o 
náhradě jejich hotových výdajů 

11.13 12.13 Ne 
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10. ČNB  

Návrh vyhlášky o podrobnostech některých 
pravidel týkajících se investičních společností a 

investičních fondů  

06.13 07.13 Ne 

11. ČNB  
Návrh vyhlášky o poskytování informací 

pojišťovnou a pojišťovacím zprostředkovatelem  
06.13 07.13 Ne 

12. ČNB  
Návrh vyhlášky o předkládání výkazů a dalších 
informací obchodníky s cennými papíry České 
národní bance 

10.13 01.14 Ne 

13. ČNB  
Návrh vyhlášky o předkládání výkazů a dalších 
informací investičními společnostmi a 
investičními fondy České národní bance 

06.13 07.13 Ne 

14. ČNB  
Návrh vyhlášky o předkládání výkazů bankami 
a pobočkami zahraničních bank České národní 
bance 

10.13 01.14 Ne 

15. ČNB  
Návrh vyhlášky o předkládání výkazů a dalších 
informací spořitelními a úvěrními družstvy 
České národní bance 

10.13 01.14 Ne 

16. ČNB  
Návrh vyhlášky o statutu fondu kolektivního 
investování 

06.13 07.13 Ne 

17. ČNB  
Návrh vyhlášky o výkonu činnosti bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s 
cennými papíry 

neuvede
no 

neuveden
o 

Ne 

18. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních 
institucí, institucí elektronických peněz, 
poskytovatelů platebních služeb malého 
rozsahu a vydavatelů elektronických peněz 
malého rozsahu  

neuvede
no 

neuveden
o 

Ne 

19. ČNB  

Návrh vyhlášky o žádostech podle zákona o 
investičních společnostech a investičních 

fondech  

06.13 07.13 Ne 

20. ČNB  

Návrh vyhlášky o žádostech o  oprávnění 
k provozování činnosti samostatného 
zprostředkovatele a vázaného zástupce 
provozujícího činnost zprostředkování pojištění 
nebo zajištění  

09.13 10.13 Ne 
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21. ČNB  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro 
distribuci některých produktů na finančním trhu 

11.13 12.13 Ne 

22. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob 
a způsobu prokazování odborné způsobilosti, 
důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění 

pozdějších předpisů  

06.13 07.13 Ne 
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Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Český statistický úřad 

1. ČSÚ   
Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na 
rok 2014 

09.13 01.14 Ano 
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Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Český telekomunikační úřad 

1. 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 

02.13 03.13 Ne 

2. 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, ve znění vyhlášky č. X/2013 
Sb. 

10.13 11.13 Ne 
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Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Energetický regulační úřad 

1. ERÚ   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 
Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v 
plynárenství, ve znění pozdějších předpisů 

03.13 06.13 Ano 

2. 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 

06.13 09.13 Ano 

3. ERÚ   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 
Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry 
obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba 
životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů 

08.13 10.13 Ano 
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Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Český báňský úřad 

1. ČBÚ  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1988 
Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o 
povolání a ohlašování hornické činnosti a ohlašování 
činností prováděné hornickým způsobem  

05.13 06.13  Ne 

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

06.13 08.13 Ne 
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Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Český úřad zeměměřický a katastrální 

1. ČÚZK   
Návrh vyhlášky o stanovení formuláře pro podání 
návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu  

09.13 01.14 Ne 

2. ČÚZK   Návrh vyhlášky o katastru nemovitostí  09.13 01.14 Ne 

3. ČÚZK   
Návrh vyhlášky o poskytování údajů z katastru 
nemovitostí  

09.13 01.14 Ne 
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Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Národní bezpečnostní úřad 

1. NBÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 
Sb., o průmyslové bezpečnosti 

09.13 01.14 Ne 

2. NBÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2011 
Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných 
informací 

09.13 01.14 Ano 

 



 34 

 

Poř. č. 
Předkla- 

datel 
Spolupřed-

kladatel 
Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisko k 
provedení 

RIA 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

1. RRTV  

Návrh vyhlášky o některých charakteristikách zvukové 
složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v 
televizním vysílání a o způsobu snížení hlasitosti 
zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení 
sponzora v televizním vysílání 

02.13 07.13 Ano 

 


