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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, kterou se mění vyhláška 
č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů 

pověření k výkonu dozorových činností v 
dopravě ve formě průkazu a o změně 

souvisejících vyhlášek 

04.16 07.16 NE 

2. MD  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. …/2015 Sb., o užívání pozemních 

komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 
a o změně vyhlášky č. 435/2012 Sb., o užívání 
pozemních komunikací zpoplatněných časovým 

poplatkem, ve znění pozdějších předpisů 

10.16 12.16 NE 

3. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných mýtným 

10.16 01.17 NE 

4. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

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

07.16 09.16 NE 

5. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb 
poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci 

07.16 09.16 NE 

6. MD  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 
provozování dráhy a drážní dopravy a 

postupech při vzniku mimořádných událostí na 
dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

07.16 09.16 NE 

7. MD  

Návrh vyhlášky o kategorii nákladů a úspor 
přímo souvisejících se zabezpečováním 

náhradní dopravy za přerušenou veřejnou 
osobní drážní dopravu a o způsobu jejich 

určení 

07.16 09.16 ANO 

8. MD  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích 

05.16 07.16 NE 

9. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel 
05.16 07.16 NE 
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10. MD  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického 
stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na 

pozemních komunikacích (vyhláška o 
technických silničních kontrolách) 

01.16 02.16 NE 

11. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, 
kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích 
10.16 neuveden NE 

12. MD  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon 

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

ve znění zákona č. 478/2001 Sb. 

09.16 neuveden NE 

13. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech 

a o registru řidičů 
10.16 neuveden NE 

14. 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  

03.16 07.16 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 financí 

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

ve znění pozdějších předpisů 
11.15 2.16 ANO 

2. MF   

Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí 
na stanovených procentních částech 

celostátního hrubého výnosu daně z přidané 
hodnoty a daní z příjmů 

  6.16 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, ve znění pozdějších předpisů  

neuveden neuveden NE 

4. MF   

Novela vyhlášky č. 455/2008 Sb., o rozsahu, 
struktuře a termínech pro předkládání údajů 

o stavu pohledávek z poskytnutých návratných 
finančních výpomocí, majetkových účastí 

a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se 
kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol 

9.16 1.17 NE 

5. MF   
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor průkazu 

Finančního analytického úřadu 
1.16 7.16 NE 

6. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 

o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), 
ve znění pozdějších předpisů  

1.16 7.16 NE 

7. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/191 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví, v znění 

pozdějších předpisů  

10.16 1.17 NE 

8. MF   
Návrh vyhlášky o způsobu provádění osobní 

prohlídky celníkem 
2.16 5.16 NE 

9. MF  
Návrh vyhlášky k provedení některých 

ustanovení celního řádu 
2.16 5.16 NE 

10. MF   

Návrh vyhlášky o rozsahu technických 
parametrů pro informační systém provozování 

hazardních her, požadavků na ochranu 
a uchovávání herních a finančních dat, 

požadavků přenášených dat, způsob přenosu 
dat, zajištění telekomunikačního datového 

spojení a jejich technické parametry 

9.16 1.17 NE 
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11. MF   

Návrh vyhlášky o rozsahu technických 
parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím 

jsou hazardní hry provozovány, požadavků 
na ochranu a uchovávání herních a finančních 

dat a jejich technické parametry 

9.16 1.17 NE 

12. MF   

Návrh vyhlášky o stanovení požadavků 
na minimální náležitosti výstupních dokumentů 
odborného posuzování a osvědčování a jejich 

poskytování orgánům vykonávajícím státní 
správu v oblasti provozování hazardních her 

9.16 1.17 NE 

13. MF  

Návrh vyhlášky o způsobu oznamování 
a zasílání informací a přenosu dat provozovateli 
orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti 

provozování hazardních her podle tohoto 
zákona, rozsah přenášených dat a jiné 

technické parametry přenosu dat 

9.16 1.17 NE 

14. MF  

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. …/2016 Sb., o sběru 

vybraných údajů pro účely monitorování a řízení 
veřejných financí 

7.16 1.17 NE 

15. MF  
Návrh vyhlášky o zkoušce profesní způsobilosti 

interního auditora 
10.16 1.17 NE 

16. MF  Návrh vyhlášky o řízení rizik 10.16 1.17 NE 

17. MF  
Návrh vyhlášky o vykazování informací 

souvisejících s řízením a kontrolou veřejných 
financí 

10.16 1.17 NE 

18. MF  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení 

účetních výkazů za Českou republiku 
(konsolidační vyhláška státu) 

11.16 1.17 NE 

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

a závazků 
11.16 1.17 NE 

20. 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 

11.16 1.17 NE 

21. MF  

Návrh vyhláška, 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 

11.16 1.17 NE 
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22. MF  

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

jednotek 

11.16 1.17 NE 

23. MF  
Návrh vyhlášky o stanovení výše základních 
sazeb zahraničního stravného pro rok 2017  

11.16 1.17 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, kterou se mění vyhláška 
č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních 
předpokladů pro služební zařazení vojáků 

z povolání 

02.16 04.16 NE 

2. MO   
Návrh vyhlášky o postupu při služebním 

hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho 
hlediscích 

03.16 07.16 NE 

3. 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 požadavků na určení fyzických osob 
k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti 
a kterou se stanoví náležitosti a vzor dokladu o 
převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor 

dokladu o vrácení věcného prostředku a 
náležitosti a vzor povolávacího příkazu 

03.16 07.16 NE 

4. MO  
Návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti 

k vojenské činné službě 
04.16 07.16 NE 

5. MO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
o stanovení způsobu zevního označené 

Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru 
služebního průkazu a barevného provedení 

a označení dopravních a speciálních prostředků 
Vojenské policie  

06.16 10.16 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, o výši všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu 

pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového 

základu pro rok 2017, základní výměry důchodů 
stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 

2017 

9.16 1.17 NE 

2. MPSV  
Návrh vyhlášky, o zvýšení příplatků k důchodu v roce 

2017 
9.16 1.17 NE 

3. 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 

12.16 1.17 NE 

4. MPSV  
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam odvětví 

zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním 
období 

  9.16 NE 

5. MPSV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách 
10.16 1.17 ANO 

6. MPSV  
Návrh vyhlášky, kterou se upravují kritéria personálního 

a materiálně technického zabezpečení poskytování 
sociálních služeb 

10.16 1.17 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 školství, mládeže a tělovýchovy 

1. MŠMT  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních 

7.16 9.16 ANO 

2. MŠMT  
Návrh vyhlášky o organizaci přijímacího řízení 

ke střednímu vzdělávání  
6.16 9.16 ANO 

3. MŠMT  

Návrh vyhlášky k provedení § 19 a některých 
dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

6.16 9.16 ANO 

4. MŠMT  

Návrh vyhlášky o formátu, struktuře datové 
zprávy, technických podmínkách a lhůtách 

předávání údajů o vedených správních řízeních 
o žádostech o uznávání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 

12.16 1.17 ANO 

5. MŠMT   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, 
ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb. 

2.16 6.16 ANO 

6. MŠMT  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 

předpisů  

6.16 10.16 ANO 

7. MŠMT  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol 

a školských zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů  

1.16 3.16 ANO 

8. MŠMT  

Návrh vyhlášky o termínech, struktuře a formě 
předávání údajů o uchazečích o přijetí ke studiu 

a o účastnících a absolventech celoživotního 
vzdělávání a informací z matriky studentů 
a agregovaných údajů o zaměstnancích 

vysokých škol a jejich odměňování 

12.16 1.17 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, kterou se mění vyhláška 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění 

vyhlášky č. 458/2012 Sb. 

09.16 01.17 NE 

2. MMR  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, ve znění vyhlášky 

č. 63/2013 Sb. 

08.16 01.17 NE 

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

ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
08.16 01.17 NE 

4. MMR  
Návrh vyhlášky o stanovení seznamu 

aglomerací pro účely hodnocení a snižování 
hluku 

06.16 01.17 NE 

5. MMR  
Návrh vyhlášky o uveřejňování formulářů 

pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 
a náležitostech profilu zadavatele 

01.16 04.16 NE 

6. MMR  

Návrh vyhlášky o stanovení podrobnějších 
podmínek týkajících se elektronických nástrojů 
a úkonů učiněných elektronicky při zadávání 
veřejných zakázek a o stanovení podrobností 

týkajících se certifikátu shody 

01.16 04.16 ANO 

7. MMR  

Návrh vyhlášky o stanovení dokumentace 
a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr pro veřejné zakázky 
na stavební práce 

01.16 04.16 ANO 

8.  MMR  
Návrh vyhlášky o stanovení paušální částky 

nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 
01.16 04.16 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 o lokalizaci a identifikaci 

volajícího při volání na čísla tísňových volání 
02.16 04.16 NE 

2. 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 

12.16 02.17 NE 

3. MPO  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových 
pásem (národní kmitočtová tabulka) 

12.16 02.17 NE 

4. MPO  
Návrh vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém 
štítkování a ekodesignu výrobků spojených se 

spotřebou energie 
11.16 01.17 ANO 

5. MPO  
Návrh vyhlášky o číslovacích plánech sítí 

a služeb elektronických komunikací 
06.16 08.16 NE 

6. MPO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody 

vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem 
tepla 

06.16 01.17 NE 

7. MPO  

Návrh vyhlášky č. 133/2010 Sb. o požadavcích 
na pohonné hmoty, o způsobu sledování 

a monitorování složení a jakosti pohonných hmot 
a o jejich evidenci 

09.16 11.16 ANO 

8. MPO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu 

k výkonu státní kontroly elektronických 
komunikací 

06.16 08.16 NE 

9. MPO  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 156/2005 Sb., o technických a provozních 
podmínkách amatérské radiokomunikační služby 

12.16 02.17 ANO 

10. 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 

12.16 02.17 NE 

 



 13 

 

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 mění vyhláška 

č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní 
a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 

09.16 01.17 NE 

2. MSP  

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách 

notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory 
České republiky (notářský tarif), ve znění 

pozdějších předpisů 

03.16 05.16 NE 

3. MSP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů 
na podávání návrhů na zápis, změnu nebo 

výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení 
některých vyhlášek 

05.16 07.16 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 stanoví vzor 

služebního průkazu státního zaměstnance 
12.16 7.17 NE 

2. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností 

provádění autorizované konverze dokumentů 
9.16 1.17 NE 

3. 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 

10.16 1.17 NE 

4. 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 předpis 

10.16 1.17 NE 

5. MV  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností 

užívání a provozování informačního systému 
datových schránek 

10.16 1.17 ANO 

6. 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 

10.16 1.17 NE 

7. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví formulář 

žádosti o akreditovaný dobrovolnický program 
1.17 1.18 NE 

8. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzory 
osvědčení o vykonaném dobrovolnictví 

1.17 1.18 NE 

9. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální 
částka nákladů řízení o přestupcích 

3.16. 5.16 NE 

10. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon 

o obecní policii 
9.16 1.17 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. MZ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí 

lůžkové zdravotní péče 
3.16 6.16 NE 

2. MZ  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
114/2013 Sb., o stanovení bližších 

podmínek posuzování zdravotní způsobilosti 
a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého 

dárce tkání nebo orgánů pro účely 
transplantací (vyhláška o zdravotní 

způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely 
transplantací), ve znění vyhlášky č. 7/2014 

4.16 4.17 NE 

3. MZ  
Návrh vyhlášky o stanovení výše úhrady 
nákladů na provedení odborných úkonů 

podle zákona o biocidech 
6.16 9.16 NE 

4. MZ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, a 
vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči 

9.16 12.16 NE 

5. MZ  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví hodnoty 
bodu, výše úhrad zdravotní péče 
z veřejného zdravotního pojištění 

a regulační omezení objemu poskytnuté 
zdravotní péče na rok 2017 

9.16 1.17 ANO 

6. MZ  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
79/2013 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách 

(vyhláška o pracovnělékařských službách a 
některých druzích posudkové péče 

10.16 1.17 NE 

7. MZ  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví pravidla 
pro hospodaření se zvláštním účtem 

a jednací řád Dozorčího orgánu 
přerozdělování 

10.16 1.17 NE 

8. MZ  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví pravidla 
pro oceňování nákladů na hrazené zdravotní 

služby vykázané v roce 2016 a 2017 pro 
účely přerozdělování 

10.16 1.17 NE 

9. MZ  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní 

hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, 
základní požadavky na obsah strategických 
hlukových map a akčních plánů a podmínky 
účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška 

10.16 1.17 NE 
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o hlukovém mapování) 

10. MZ  

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. 

11.16 1.17 ANO 

11. MZ  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické 

limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 

místností některých staveb 

12.16 4.17 NE 

12. MZ  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
422/2008 Sb., o stanovení bližších 
požadavků pro zajištění jakosti a 

bezpečnosti lidských tkání a buněk určených 
k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 
339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb. 

1.17 4.17 NE 

13. MZ  

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 

neudán neudán NE 

14. MZ  
Návrh vyhlášky o bližších podmínkách 

provádění klinického hodnocení humánních 
léčivých přípravků 

neudán neudán NE 

15. MZ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků 

neudán neudán NE 

16. MZ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 

229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv 
neudán neudán NE 

17. MZ  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad 
výdajů za odborné úkony vykonávané v 
působnosti Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv a Ústavu pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv 

neudán neudán NE 

18. MZ  

Návrh vyhlášky, kterou se vydává zkušební 
řád zkoušky po základním kmeni, atestační 

zkoušky, aprobační zkoušky, závěrečné 
zkoušky nástavbového oboru a závěrečné 

zkoušky funkčního kurzu 

neudán neudán NE 

19. MZ  
Návrh vyhlášky o nástavbových oborech 

specializačního vzdělávání lékařů, zubních 
lékařů a farmaceutů 

neudán neudán NE 
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20. MZ  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti 
a vzor certifikátu o absolvování základního 

kmene, náležitosti a vzor diplomu o 
specializované způsobilosti, náležitosti a 
vzor diplomu o zvláštní specializované 

způsobilosti a náležitosti a vzor licence o 
absolvování funkčního kurzu 

neudán neudán 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, kterou se mění vyhláška 
č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na 
tabákové výrobky, ve znění vyhlášky č. 316/2012 

Sb. 

03.16 05.16 NE 

2. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení 

ochrany proti zavlékání a šíření původce 
bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce 
bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky 

č. 328/2008 Sb. 

3.16 5.16 NE 

3. MZE  

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

pozdějších předpisů 

4.16 6.16 NE 

4. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory 

na výsadbu minimálního podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad 

zvýšených nákladů  

5.16 7.16 NE 

5. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu 

používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 
Sb. 

5.16 7.16 NE 

6. 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 

5.16 7.16 NE 

7. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), 
b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, pro mlýnské 
obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a 

cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších 
předpisů  

6.16 12.16 NE 

8. 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 

7.16 9.16 NE 
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9. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 97/2006 Sb., o předpokladech a způsobu 

podpory marketingu a prodeje produktů, podpory 
rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a 
vinařství a podrobnostech o poskytování 
informací veřejnosti Vinařským fondem 

7.16 9.16 ANO 

10. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších 

prostředcích na ochranu rostlin, ve znění 
vyhlášky č. 326/2012 Sb.  

8.16 10.16 NE 

11. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách 

integrované ochrany rostlin  
8.16 10.16 NE 

12. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti 

pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin  
8.16 10.16 NE 

13. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 

organismů a dalších necílových organismů 
při použití přípravků na ochranu rostlin 

8.16 10.16 NE 

14. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů 

rozvoje lesů a o vymezení hospodářských 
souborů  

8.16 10.16 NE 

15. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických 
požadavcích na živočišné produkty, které nejsou 

upraveny přímo použitelnými předpisy 
Evropských společenství, ve znění pozdějších 

předpisů 

9.16 3.17 NE 

16. 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 

10.16 12.16 NE 

17. 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 

10.16 12.16 NE 

18. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 384/2011, o technických zařízeních 

a o označování dřevěného obalového materiálu a 
o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., 

o mechanizačních prostředcích na ochranu 
rostlin, ve znění vyhlášky č. 207/2012 Sb. 

10.16 12.16 NE 
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19. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků 
na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů  

10.16 12.16 NE 

20. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních 

území s přiřazenými průměrnými základními 
cenami zemědělských pozemkům, ve znění 

pozdějších předpisů 

10.16 12.16 NE 

21. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam 

vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních 
tratí  

10.16 12.16 NE 

22. 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 pozdějších 

předpisů 

10.16 12.16 NE 

23. 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 

10.16 12.16 NE 

24. 
 

MZE  

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

pozdějších předpisů (2) 

10.16 12.16 NE 

25. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích 
a veterinárních technických prostředcích  

10.16 12.16 NE 

26. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon 

o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů  
10.16 12.16 NE 

27. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat  
10.16 12.16 NE 

28. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  
226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších 

podmínkách klinického hodnocení léčivých 
přípravků 

10.16 12.16 NE 

29. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv  
10.16 12.16 NE 
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30. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech 
žádosti o povolení domácí porážky skotu 
mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z 

farmového chovu a obsahových náležitostech 
jejího ohlašování 

10.16 12.16 NE 

31. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 342/2012 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 

10.16 12.16 NE 

32. MZE  

Návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích 
na chov včel a včelstev a o opatřeních 

pro předcházení a zdolávání některých nákaz 
včel a vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení 
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat 

na člověka, ve znění pozdějších předpisů 

10.16 12.16 NE 

33. MZE  
Návrh vyhlášky o množitelských porostech 
a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů 

a druhů a jeho uvádění do oběhu  
10.16 12.16 NE 

34. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro 

přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový 
prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a 
čokoládové bonbony, ve znění pozdějších 

předpisů 

10.16 4.17 NE 

35. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování 

geneticky modifikované odrůdy, ve znění 
vyhlášky č. 58/2010 Sb. 

12.16 3.17 NE 

36. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro 

čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované 
ovoce a zpracovanou zeleninu, suché 

skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z 
nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve 

znění pozdějších předpisů 

12.16 2.17 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 životního prostředí 

1. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu 

útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení 
ekologického potenciálu silně ovlivněných 

a umělých útvarů povrchových vod 
a náležitostech programů zjišťování a hodnocení 

stavu povrchových vod 

03.16 5.16 NE 

2. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech 
pro zvládání povodňových rizik 

5.16 7.16 NE 

3. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických 

rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu 
hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech 

programů zjišťování a hodnocení stavu 
podzemních vod 

5.16 7.16 NE 

4. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší 

podmínky osvědčení o odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, 

postup při jejich ověřování a postup při udělování 
a odnímání osvědčení, a vyhláška č. 457/2001 

Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých 
dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů 

na životní prostředí 

12.16 5.17 NE 

5. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování 

a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu 
informování veřejnosti o úrovni znečištění 

a při smogových situacích. 

10.16 1.17 NE 

6. MŽP  Návrh vyhlášky k zákonu o odpadech 12.16 1.18 ANO 

7. MŽP  
Návrh vyhlášky k zákonu o výrobcích 

s ukončenou životností 
12.16 1.18 ANO 

8. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 395/1992 Sb., kterou se provádění některá 

ustanovení zákona České národní rady 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

08.16 10.16 NE 
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9. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se vyhlašují, resp. 

přehlašují národní přírodní památky a národní 
přírodní rezervace 

nestanoven nestanoven ANO 

10. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se vymezují zóny ochrany 

přírody Chráněné oblasti Poodří 
12.16 03.17 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 

Česká národní banka 

1. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České 

národní bance osobami, které náleží do sektoru 
finančních institucí 

9.16 1.17 NE 

2. ČNB  
Návrh vyhlášky o žádostech a oznámeních 
k výkonu činností podle zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu 
6.16 1.17 NE 

3. 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 

6.16 1.17 NE 

4. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry 

6.16 7.16 NE 

5. ČNB  
Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti pro 

distribuci na kapitálovém trhu 
6.16 1.17 NE 

6. 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 pozdějších předpisů 

1.16 3.16 NE 

7. ČNB  
Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti 

pro distribuci v pojišťovnictví 
1.16 3.16 NE 

8. 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, ve znění 
vyhlášky č. 208/2013 Sb. 

6.16 1.17 NE 

9. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o finančních 
konglomerátech 

6.16 9.16 NE 

10. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona, kterým se mění zákon 

č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech a o změně živnostenského zákona 
(zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 

a likvidátorech a pojistných událostí) 

10.16 1.18 NE 
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11. ČNB  

Návrh vyhlášky o žádostech, oznámeních 
a informacích podle zákona, kterým se mění 

zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech a o změně živnostenského zákona 
(zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 

a likvidátorech a pojistných událostí) 

10.16 1.18 NE 

12. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 235/2008 Sb., o informačních povinnostech 

provozovatele vypořádacího systému a 
centrálního depozitáře cenných papírů 

10.16 1.17 NE 

13. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech 

organizátora regulovaného trhu a provozovatele 
mnohostranného obchodního systému 

10.16 1.17 NE 

14. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů 

obhospodařovatelem a administrátorem 
investičního fondu a zahraničního investičního 

fondu České národní bance  

9.16 1.17 NE 

15. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky 
č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů 

obchodníky s cennými papíry České národní 
bance  

10.16 1.17 NE 

16. ČNB  
Návrh vyhlášky, kterou se provádí některá 

ustanovení zákona o Centrální evidenci účtů  
6.16 1.17 NE 

17. ČNB  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 274/2011 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 
4.16 7.16 NE 

18. ČNB  
Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti 
pro distribuci spotřebitelského úvěru 

03.16 03.16 NE 

19. ČNB  

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru 
upravující podrobnosti žádostí, oznámení a 

předkládání výkazů 

03.16 03.16 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 báňský úřad 

1. ČBÚ  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 
Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení 
a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení 
tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti 

a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění 
vyhlášky č. 282/2007 Sb. 

07.16 neuveden NE 

2. ČBÚ  
Návrh novely vyhlášky č. 99/1995 Sb., o skladování 

výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 
10.16 01.17 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 2017 
 

09.16 01.17 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 o technicko-
ekonomických parametrech pro stanovení výkupních 
cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo 

a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny 
a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie 

(vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) 

07.16 01.17 ANO 

2. ERÚ  

Návrh vyhlášky o náležitostech a členění výkazů 
pro zpracování zpráv o provozu soustav v 

energetických odvětvích a pravidlech pro jejich 
sestavování  

05.16 01.17 ANO 

3. ERÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 
Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb 

v elektroenergetice 
09.16 01.17 ANO 

4. ERÚ  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti zpráv 
o kvalitě a úrovni údržby zařízení v elektroenergetice a 
v plynárenství, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro 

jejich sestavování 

05.16 01.17 ANO 

5. ERÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 545/2006 Sb., 

o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb 
v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů 

09.16 01.17 ANO 

6. ERÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č…/2015 Sb., 

o Pravidlech trhu s plynem 
10.16 01.17 ANO 

7. ERÚ   
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. …/2015 

Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb 
v energetických odvětvích 

10.16 01.17 ANO 

8. ERÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č… /2015 Sb., 

o Pravidlech trhu s elektřinou 
10.16 01.17 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 

Národní bezpečnostní úřad  

1. NBÚ  
návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  317/2014 
Sb., o významných informačních systémech a jejich 

určujících kritériích 
03.16 06.16 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 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  

1. ÚOHS  

Návrh na změnu vyhlášky č. 252/2009 Sb., kterou se 
stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení 

soutěžitelů 
 

03.16 06.16 NE 

 

 

 

 

 


