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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 stanovení náležitostí a 
vzorů pověření k výkonu dozorových 
činností v dopravě ve formě průkazu a o 
změně souvisejících vyhlášek 

06. 14 08. 14 Ne 

2. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 435/2012 Sb. 

10.14 12.14 Ne 

3. MD  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, ve znění pozdějších 
předpisů 

09.14 01.15 Ne 

4. MD  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, ve znění 
pozdějších předpisů 

09.14 01.15 Ne 

5. MD  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích  

09.14 01.15 Ano 

6. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o 
registru řidičů,  

09.14 01.15 Ne 

7. MD  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon 
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 
odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel a o změně některých zákonů 

09.14 01.15 Ne 

8. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné 
způsobilosti řidičů  

11.14 01.15 Ne 

9. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel  

09.14 01.15 Ne 

10. MD  
Návrh vyhlášky , kterou se nahrazuje 
vyhláška 341/2002 Sb. 

09.14 01.15 Ne 

11. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 302/2001 Sb. 

09.14 01.15 Ne 

12. 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 

10.14 02.15 Ano 

13. 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 civilním letectví a o změně 
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 

10.14 02.15 Ano 
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živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů.    

14. MD  

Návrh vyhlášky o odborné a zdravotní 
způsobilosti členů posádky námořních lodí, 
průkazech způsobilosti a námořnických 
knížkách 

09.14 01.15 Ne 

15. MD  
Návrh vyhlášky o pravidlech bezpečnosti 
práce na námořní obchodní lodi 

09.14 01.15 Ne 

16. MD  

Návrh vyhlášky o některých podmínkách 
pro práci členů posádek lodě a 
náležitostech popisu opatření k prokázání 
jejich souladu 

09.14 01.15 Ne 

17. MD  
Návrh vyhlášky o radiokomunikačním 
provozu na vnitrozemských vodních 
cestách 

09.14 01.15 Ano 

18. 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 

09.14 01.15 Ne 

19. MD  

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

09.14 01.15 Ne 

20. MD  

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

09.14 01.15 Ne 

21. 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, ve znění 
pozdějších předpisů 

09.14 01.15 Ne 

22. MD  

Návrh vyhlášky, o pravidlech plavebního 
provozu, která nahradí vyhlášku 
federálního ministerstva dopravy č. 
344/1991 Sb., kterou se vydává Řád 
plavební bezpečnosti na vnitrozemských 
vodních cestách České a Slovenské 
Federativní Republiky 

09.14 01.15 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 financí 

1.  MF   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve 
znění pozdějších předpisů 

11.14 01.15 Ne  

2. MF   

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

08.14 09.14 Ne  

3. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
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  

09.14 01.15 Ano 

4. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o 
oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška)      

09.14 10.14 Ne  

5. MF   

Návrh vyhlášky k provedení některých 
ustanovení zákona o vymáhání práv 
duševního vlastnictví orgány Celní správy 
České republiky 

06.14 01.15 Ne 

6. MF   

Návrh vyhlášky o minimálních 
parametrických požadavcích na technická 
zařízení a systémy, jejichž prostřednictvím 
jsou provozovány sázkové hry podle § 2 
písm. l), n) a § 50 odst. 3 zákona o 
loteriích a o požadavcích na okamžitý 
dálkový přenos herních a finančních dat a 
požadavcích na dálkový a nepřetržitý 
zabezpečený přístup k těmto datům  

08.14 12.14 Ano 

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

05.14 07.14 Ano  

8. MF   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a 
závazků  

10.14 01.15  Ne 

9. MF  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek 

10.14 01.15 Ne 

10. 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 

10.14 01.15 Ne  



 6 

jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

11. 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 

05.14 01.15  Ne 

12. MF   
Návrh vyhlášky o stanovení výše 
základních sazeb zahraničního stravného 
pro rok 2015      

10.14 01.15 Ne  
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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 a jeho hlediscích 

09.14 01.15 Ne 

2. MO   
Návrh vyhlášky  o stanovení rozhodné doby 
pro typová služební zařazení      

09.14 01.15 Ne 

3. MO   

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

09.14 01.15 Ne 

4. MO  

Návrh vyhlášky o stanovení druhů a 
kategorií vojenských vozidel, schvalování 
jejich technické způsobilosti, provádění 
technických prohlídek vojenských vozidel a 
zkoušek technických zařízení vojenských 
vozidel 

09.14 01.15 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 práce a sociálních věcí 

1. MPSV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením, ve znění pozdějších 
předpisů  

06.14 09.14 Ne 

2. MPSV   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů 

10.14 01.15 Ano 

3. MPSV   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 389/2011 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi 

10.14 01.15 Ano 

4. MPSV   
Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí 
      

07.14 09.14 Ano 

5. MPSV  

Návrh vyhlášky o výši všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího 
koeficientu pro úpravu všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2013 a redukčních 
hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 
2015 

09.14 01.15 Ne 

6. MPSV  
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví odůvodněné 
náklady a maximální výše úhrady nákladů služeb 
poskytovaných držitelem dokladů 

  Ne 

7. MPSV  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

xx.14 xx.15 Ne 

8. MPSV  

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady 
za používání silničních motorových vozidel a 
stravného a o stanovení průměrné ceny 
pohonných hmot pro účely poskytování 
cestovních náhrad 

12.14 01.15 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. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, 
ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. a 
vyhlášky č. 111/2012 Sb.   

08.14 09.16 Ne 

2. MŠMT   

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

11.14 01.15 Ne 

3. MŠMT   
Návrh vyhlášky o některých dokladech o 
vzdělání 

08.14 01.15 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 pro místní rozvoj 

1. MMR  

Návrh vyhlášky o podrobnostech pro 
rozúčtování a vyúčtování nákladů na 
dodávku tepla a centralizované 
poskytování teplé vody 

10.14 01.15 Ano 

2. MMR  
Návrh vyhlášky o podrobnostech 
zapisování do seznamu hodnotitelů a jeho 
vedení 

09.14 01.15 Ne 

3. MMR  
Návrh vyhlášky o pravidlech pro postup v 
soutěži  

09.14 01.15 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 průmyslu a obchodu 

1. MPO  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov 

10.14 01.15 Ano 

2. MPO  

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

11.14 01.15 Ano 

3. MPO  

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

12. 14 02. 15 Ne 

4. MPO  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 118/2013 Sb., o energetických 
specialistech 

10.14 01.15 Ano 

5. MPO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích 
značek, identifikačních čísel a kódů, jejich 
používání a o druzích radiokomunikačních 
služeb, pro které jsou vyžadovány 

12. 14 02. 15 Ne 

6. MPO  

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

12. 14 02. 15 Ne 

7. MPO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke 
zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k 
obsluze vysílacích rádiových zařízení, o 
rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé 
druhy odborné způsobilosti, o způsobu 
provádění zkoušek, o druzích průkazů 
odborné způsobilosti a době jejich platnosti 

12. 14 02. 15 Ne 

8. MPO  

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

10. 14 12. 14 Ne 

9. MPO  

návrh vyhlášky  kterou se mění vyhláška č. 
237/2005 Sb., kterou se stanoví výše 
technicky zdůvodnitelných ztrát při dopravě 
a skladování minerálních olejů 

11.14 01.15 Ne 

10. MPO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální 
účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a 
tepelné energie 

10.14 01.15 Ano 

11. MPO  
Návrh vyhlášky č. 480/2012 Sb., o 
energetickém auditu a energetickém 
posudku 

10.14 01.15 Ano 

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

10.14 01.15 Ne 

13. MPO  
Návrh vyhlášky o lokalizaci a identifikaci 
volajícího při volání na čísla tísňových volání 

07. 14 09. 14 Ne 
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14. MPO  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví pravidla 
pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné 
ukazatele spotřeby tepelné energie pro 
vytápění a pro přípravu teplé vody a 
požadavky na vybavení vnitřních tepelných 
zařízení budov přístroji regulujícími dodávku 
tepelné energie konečným spotřebitelům 

10.14 01.15 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 spravedlnosti 

1. MSp  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše 
náhrady hotových výdajů a ušlého výdělku 
účastníka řízení, a to pro účely rozhodování 
o náhradě nákladů řízení 

09.14 01.15 Ne 

2. MSp  

Návrh vyhlášky , kterou se mění vyhláška č. 
485/2000 Sb., o výši odměny správců 
podniku, způsobu jejího určení a určení 
náhrady jejich hotových výdajů, ve znění 
vyhlášky č. 329/2009 Sb. 

12.14 07.15 Ano 

3. MSp  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
418/2001 Sb., o postupech při výkonu 
exekuční a další činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

09.14 01.15 Ne 

4. MSp  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o 
znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 
předpisů (případně vydání nové 
vyhlášky)      

12.14 01.15 Ne 

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

06.14 09.14 Ne 

6. MSp  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád 
výkonu vazby 

06.14 09.14 Ne 
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Poř. 
č. 

Předkla- 
datel 

Spolupřed
-kladatel 

Název legislativního úkolu 

Předp. 
termín 
předl. 
LRV 

Předp. 
termín 
nabytí 

účinnosti 

Stanovisk
o k 

provedení 
RIA 

Ministerstvo vnitra 

1. MV  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 88/2011 Sb. o technických 
podmínkách a postupu při pořizování 
biometrických údajů a podpisu cizince 
pro účely vydání průkazu o povolení 
k pobytu 

10.14 01.15 Ne 

2. 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  

06.14 01.15 Ne 

3. MV  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci) 

08.14 10.14 Ne 

4. MV  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví 
technické podmínky a postup při 
pořizování a dalším zpracovávání 
biometrických údajů obsažených v nosiči 
dat cestovního dokladu, ve znění 
pozdějších předpisů 

10.14 01.15 Ne 

5. MV  
Návrh vyhlášky o vzorech dokladů podle 
zákona o státním občanství České 
republiky 

06.14 01.15 Ne 

 



 15 

 

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 2015 

11.14 01.15 Ne 

2. MZd  
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví 
požadavky na použití extračních 
rozpouštědel při výrobě potravin 

07.14 10.14 Ne 

3. MZd  
Návrh vyhlášky k provedení některých 
ustanovení zákona o zdravotnických 
prostředcích 

08.14 10.14 Ne 

4. MZd  

Návrh vyhlášky, o stanovení náhrad 
výdajů za odborné úkony vykonávané 
v působnosti Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv v oblasti zdravotnických 
prostředků 

08.14 10.14 Ne 

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

07.14 12.14 Ano 

6. MZd  

Návrh vyhlášky o odškodnění bolesti a 
ztížení společenského uplatnění při 
pracovním úrazu nebo nemoci z 
povolání 

10.14 01.15 Ano 

7. 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 

05.14 12.14 Ano 

8. MZd  

Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 277/2004 Sb., stanovení 
zdravotní způsobilosti k řízení 
motorových vozidel, zdravotní 
způsobilosti k řízení motorových vozidel 
s podmínkou a náležitosti lékařského 
potvrzení osvědčujícího zdravotní 
důvody, pro něž se za jízdy nelze na 
sedadle motorového vozidla připoutat 
bezpečnostním pásem (vyhláška o 
zdravotní způsobilosti k řízení 
motorových vozidel) 

10.14 01.15 Ne 
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9. MZd  
Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování 
proti infekčním nemocem 

11.14 01.15 Ano 

10. 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.     

11.14 01.15 Ne 

11. MZd  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví 
hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní 
péče z veřejného zdravotního pojištění 
a regulační omezení objemu poskytnuté 
zdravotní péče na rok 2015. 

 

11.14 01.15 Ano 

12. MZd  
Návrh vyhlášky o hygienických 
požadavcích na hračky a výrobky pro 
děti do 3 let věku 

07.14 12.14 Ano 



 17 

 

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 stanovení podrobností o 
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 
(vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu 
lesních dřevin) 

05.14 07.2014 Ano 

2. MZE  

Návrh vyhlášky o stanovení podrobností 
o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

06.14 10.2014 Ano 

3. 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 

06.14 08.2014 Ne 

4. MZE  

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

07.14 09.2014 Ne 

5. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení 
ochrany proti zavlékání a šíření háďátka 
bramborového a háďátka nažloutlého a o 
změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o 
opatřeních k zabezpečení ochrany proti 
zavlékání a šíření původce rakoviny 
bramboru, háďátka bramborového a 
háďátka nažloutlého 

07.14 10.2014 Ne 

6. 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, ve znění 
vyhlášky č. 59/2013 Sb., a vyhláška č. 
377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách 
dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve 
znění vyhlášky č. 259/2005 Sb. 

08.14 11.2014 Ano 

7. MZE  

Návrh vyhlášky o vlastnostech některých 
výrobků z révy vinné, které lze povolit 
k použití v lihovaru, octárně nebo 
k průmyslovým účelům 

09.14 12.2014 Ano 
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8. MZE  
Návrh vyhlášky o označování a pasech psů, 
koček a fretek v zájmovém chovu při jejich 
neobchodních přesunech 

10.2014 12.14 Ne 

9. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění 
pozdějších předpisů  

10.2014 01.15 Ne 

10. MZE  

Návrh vyhlášky o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami 
zemědělských pozemků 

10.2014 01.15 Ano 

11. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat 

10.2014 01.15 Ne 

12. MZE  
Návrh vyhlášky o metodách zkoušení 
a způsobu odběru a přípravy kontrolních 
vzorků 

10.2014 03.15 Ne 

13. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník 
náhrad nákladů za rozbory provádění 
laboratořemi Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce pro účely kontroly 
podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci a o změně některých 
souvisejících zákonů 

10.2014 03.15 Ano 

14. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 113/2005 Sb., o označování potravin a 
tabákových výrobků 

11.2014 03.15 Ne 

15. MZE  
Návrh vyhlášky o stanovení požadavků pro 
mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a 
jedlé tuky a oleje 

11.2014 03.15 Ano 

16. MZE  
Návrh vyhlášky o stanovení požadavků pro 
maso, masné výrobky, produkty rybolovu 
a akvakultury, vejce a výrobky z nich 

11.2014 03.15 Ano 

17. MZE  
Návrh vyhlášky o stanovení požadavků pro 
koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a 
ochucovadla a hořčici 

11.2014 03.15 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, kterou se vymezují zóny 
ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti 
Železné hory      

12.14 03.15 Ano 

2. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se vyhlašuje resp. 
přehlašuje národní přírodní památka nebo 
národní přírodní rezervace 

02.13 04.13 Ano 

3. MŽP  
Návrh vyhlášky o podrobnostech ochrany 
kvality půdy 

  Ano 

4. MŽP  
Návrh vyhlášky, o postupech k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu  

  Ano 

5. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracování návrhu a stanovování 
záplavových území 

12.14 03.15 Ne 

6. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na 
kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a 
námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 

05.14 06.14 Ne 

7. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
415/2012, o přípustné úrovni znečišťování a 
jejím zjišťování a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší      

05.14 06.14 Ne 

8. MŽP  

Návrh vyhlášky, o pravidlech pro stanovení 
ekonomické přijatelnosti dodávek tepla ze 
soustav zásobování tepelnou energií nebo 
zdroje energie, který není stacionárním 
zdrojem      

  Ano 

9. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, a vyhláška č. 376/2001 Sb., 
o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů 

06.14 07.14 Ne 
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10. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou bude nahrazena 
vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů, a 
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a 
vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů 

08.14 09.14 Ne 

11. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání 
elektrozařízeními a elektroodpady 

08.14 09.14 Ne 

12. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech 

  Ne 

13. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
209/2004 Sb., o bližších podmínkách 
nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty 

10.14 01.15 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, 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  

06.14 07.14 Ne 

2. 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, ve 
znění vyhášky č. 31/2014 Sb. 

11.14 01.15 Ne 

3. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 247/2013 Sb. o žádostech podle zákona 
o investičních společnostech a investičních 
fondech  

10.14 01.15 Ne 

4. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě 
činnosti penzijní společnosti, důchodového 
fondu a účastnického fondu 

05.14 07.14 Ne 

5. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti 
pro distribuci některých prouduktů na 
finančním trhu 

11.14 01.15 Ne 

6. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č.346/2013 Sb. o předkládání výkazů 
bankami a pobočkami zahraničních bank 
České národní bance 

09.14 01.15 Ne 

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

06.14 07.14 Ne 

8. ČNB  

Návrh vyhlášky, o evidenci krytí 
hypotečních zástavních listů a 
informačních povinnostech emitenta 
hypotečních zástavních listů 

07.14 01.15 Ne 

9. ČNB  
Návrh vyhlášky, o poplatcích pojistného 
produktu podle zákona o pojišťovacích 
zprostředkovatelích  

11.14 01.15 Ne 
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10. ČNB  
Návrh vyhlášky, kterou se provádí některá 
ustanovení zákona o pojišťovnictví 

12.14 01.16 Ne 

11. ČNB  

Návrh vyhlášky, o žádostech, oznámeních 
a informacích podle zákona o 
pojišťovacích zprostředkovatelích 
souvisejících s provozováním činnosti 
podle tohoto zákona 

11.14 01.15 Ne 

12. ČNB  

Návrh vyhlášky, k předkládání vybraných 
údajů pro Centrální registr úvěrů bankami 
a pobočkami zahraničních bank České 
národní bance 

10.14 12.14 Ne 

13. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 426/2013 Sb. o předkládání výkazů 
spořitelními a úvěrními družstvy České 
národní bance 

10.14 01.15 Ne 

14. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 314/2013 Sb. o předkládání výkazů 
České národní bance osobami, které 
náleží do sektoru finančních institucí 
 

09.14 01.15 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 2015     

09.14 01.15 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 

Energetický regulační úřad 

1. ERÚ  

Návrh vyhlášky o způsobech a termínech 
účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů 
spojených s podporou elektřiny a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o 
podporovaných zdrojích energie (vyhláška o 
zúčtování) 

06.14 07.14 Ano 

2. ERÚ  
Návrh vyhlášky o způsobu regulaci cen a 
postupech pro regulaci cen v plynárenství 

05.14 07.14 Ano 

3. ERÚ  
Návrh vyhlášky o regulaci cen a způsobu 
regulace cen za služby operátora trhu 

08.14 10.14 Ano 

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

10.14 01.15 Ano 

5. 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, ve znění 
pozdějších předpisů 

08.14 10.14 Ano 

6 ERÚ  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování 
licencí pro podnikání v energetických odvětvích, 
ve znění pozdějších předpisů 

08.14 10.14 Ano 

7 ERÚ   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví 

11.14 12.14 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 báňský úřad 

1. ČBÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě 

11.14 12.14 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 úřad zeměměřický a katastrální 

1. ČÚZK  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

09.14 01.15 Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


