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MINISTERSTVO DOPRAVY 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 6.17 9.17 NE 

2. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 9.17 11.17 NE 

3. 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), ve znění pozdějších předpisů 
9.17 5.18 NE 

4. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách 

a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů 9.17 5.18 NE 

5. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních 

komunikací zpoplatněných mýtným 11.17 1.18 NE 

6. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 

komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 

 

10.17 12.17 NE 
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MINISTERSTVO FINANCÍ 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1.  MF   

Novela vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů 
se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem  

(o finančním vypořádání) 

 

11.17 1.18 NE 

2. MF   

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

 

8.17 9.17 NE 

3. MF   

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

 

12.17 1.18 NE 

4. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku 
a závazků, ve znění pozdějších předpisů 

 

10.17 1.18 NE 

5. MF   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení 
účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

10.17 1.18 NE 

6. 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 

10.17 1.18 NE 

7. 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 

10.17 1.18 NE 



 5 

8. 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 

10.17 1.18 NE 

9. 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 

10.17 1.18 NE 

10. 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 

10.17 1.18 NE 

11. MF   
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled 

nad auditem 
6.17 1.18 NE 

12. MF   
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sběru vybraných údajů 

pro účely monitorování a řízení veřejných financí 
2.17 7.17 NE 

13. MF  Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 10.17 1.18 NE 

14. MF  Návrh vyhlášky o rozpočtové skladbě 11.17 1.18 NE 
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MINISTERSTVO KULTURY 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. MK  
Vyhláška o stanovení vzorů označení a o bližší úpravě některých náležitostí 

souvisejících s výkonem regulovaných činností podle zákona o ochraně  
památkového fondu 

9.17 1.18 NE 
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MINISTERSTVO OBRANY 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. MO   
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních 

náležitostech žáků vojenských středních škol 
 

6.17 9.17 NE 

2. MO   

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 146/2015 Sb., 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 poskytovaných vojákům 

 

2.17 neuveden NE 

3. MO   
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení 

zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona 
 

6.17 9.17 NE 

4. MO  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se 
pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce 
a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, 

a postup při výplatě výsluhových náležitostí 
 

3.17 1.18 NE 

5. MO  
Vyhláška, kterou se stanoví způsob určení výše efektivně vynaložených nákladů a způsob 

úhrady těchto nákladů při umístění technických prostředků kybernetické obrany 
 

3.17 12.17 NE 
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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. MPSV  
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti 

závislé na ročním období 
 

v návaznosti 
na novelu 

zákona 
č. 326/1999 Sb. 

1. pol. 17 NE 

2. MPSV  
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky pro zpracování a strukturu střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb 
 

6.17 9.17 ANO 

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

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 

6.17 9.17 ANO 

4. MPSV  
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví minimální personální podmínky a minimální 

materiální a technické podmínky poskytování sociálních služeb 
6.17 9.17 ANO 

5. 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 

12.17 1.18 NE 
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. 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. 
4.17 1.18 NE 

2. MMR  
Návrh vyhlášky o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy 

pro provádění balzamace a konzervace včetně náležitostí dokladu o jejím absolvování 
5.17 7.17 NE 

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

ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. 
4.17 1.18 NE 

4. MMR  
Návrh vyhlášky o stanovení vzorů formulářů včetně povinných informací v nich 

uvedených podle jednotlivých typů zájezdu a spojených cestovních služeb 
12.17 7.18 NE 

5. MMR  
Návrh vyhlášky o stanovení výše příspěvku cestovní kanceláře do Garančního fondu 

cestovních kanceláří 
12.17 7.18 NE 

6. MMR  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby ve znění vyhlášky č.20/2012 Sb. 
9.17 1.18 NE 
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7. MMR  Návrh vyhlášky o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení 10.17 1.18 NE 

8. MMR  Návrh vyhlášky o stanovení požadavků na elektronické dražební systémy 6.17 9.17 NE 

9.  MMR  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č.458/2012 Sb. 

4.17 1.18 NE 
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MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. MPO  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení 

kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) 
 

12.17 2.18 NE 

2. MPO  
Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně 

a střeliva a o výrobním provedení expanzní zbraně pro divadelní a filmové účely 
 

5.17 8.17 NE 

3. MPO  
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 

 
6.17 8.17 NE 

4. MPO  
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

 
7.17 9.17 ANO 

5. MPO  
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu 

a energetickém posudku 
 

6.17 9.17 NE 

6. MPO  

 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování 
a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 

 
 
 

7.17 9.17 NE 
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MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. MSP  Návrh vyhlášky o elektronických formulářích v insolvenčním řízení 1.17 4.17 NE 

2. 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 

6.17 1.18 NE 

3. MSP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro 

insolvenční soudy a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, 
ve znění pozdějších předpisů 

1.17 4.17 NE 

4. MSP  Návrh vyhlášky o personálním a materiálním vybavení insolvenčního správce  1.17 4.17 NE 

5. MSP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách 

provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční 
správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění pozdějších předpisů 

1.17 4.17 NE 

6. MSP  
Návrh vyhlášky o způsobu přístupu k údajům o skutečném majiteli a o výši náhrady 

nákladů spojených s tímto přístupem 
6.17 1.18 NE 
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7. MSP  
Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťující přidělování věcí náhodným 

výběrem, způsobu jeho provozování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho 
sestavení za účelem použití generátoru přidělování 

6.17 1.19 NE 

8. MSP  
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu 

trestu odnětí svobody 
 

8.17 10.17 NE 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. MŠMT 

 
Novela vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 
pozdějších předpisů 

5.17 9.17 ANO 

2. MŠMT 

 

Návrh vyhlášky o atestačním řízení v kariérním systému učitelů 5.17 9.17 NE 

3. MŠMT 

 

Návrh vyhlášky o standardu učitele 5.17 9.17 NE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 15 

MINISTERSTVO VNITRA 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. 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 

10.17 1.18 NE 

2. 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 

10.17 1.18 NE 

3. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů 
a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky 

nákladů řízení 
2.17 7.17 NE 

4. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.512/2002 Sb., o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 
3.17 7.17 NE 

5. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská 

zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského 
zákona, ve znění pozdějších předpisů 

5.17 8.17 NE 

6. MV  Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor služebního průkazu státního zaměstnance 10.17 1.18 NE 
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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. MZV  
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor formuláře závazku k úhradě nákladů 

na konzulární ochranu a žádosti o náhradu výdajů 
neuveden neuveden NE 

2. MZV  
Návrh vyhlášky stanovující diplomatické a konzulární hodnosti a postup při jejich 

přiznávání a propůjčování 
 

11.17 1.18 NE 

3. MZV  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví postup pro provádění ověřovací činnosti 
zastupitelských úřadů a bližší podmínky pro složení zkoušky 

 
 

11.17 1.18 NE 

4. MZV  

Návrh vyhlášky o podrobnostech zkoušky, kterou se zakončuje vzdělávací program 
zaměřený na výkon zahraniční služby 

 
 

11.17 1.18 NE 
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. MZ  
Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzoru diplomu o specializaci, náležitostí 

a vzoru osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
a náležitostí a vzoru certifikátu o zvláštní odborné způsobilosti 

5.17 9.17 NE 

2. MZ MŠMT 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální 

požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského 
zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů 

5.17 9.17 NE 

3. MZ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011Sb., o činnostech zdravotnických 

pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. 
5.17 9.17 NE 

4. MZ  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, 
zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce 
a o postupu při ověření znalosti českého jazyka 

 

5.17 9.17 NE 

5. MZ  
Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na předměty a materiály určené pro styk 

s potravinami 
6.17 3.18 NE 

6. MZ  Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky pro děti do 3 let věku 5.17 1.18 ANO 
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7. 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 

11.17 1.18 NE 

8. MZ  
Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 

omezení pro rok 2018 
9.17 1.18 NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. 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 
1.17 3.17 NE 

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

vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí 
1.17 3.17 NE 

3. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti 

příjemce potravin v místě určení 
1.17 3.17 NE 

4. MZE  
Návrh vyhlášky k provedení ustanovení § 16 odst. 5 zákona o vinohradnictví 

a vinařství  
1.17 3.17 NE 

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

o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů 
2.17 4.17 NE 

6. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 447/2006 Sb., o genetických 

zdrojích zvířat 
2.17 4.17 NE 

7. 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 

2.17 4.17 NE 
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8. MZE  
Návrh vyhlášky o požadavcích na výrobu pokrmů, způsobu uvádění pokrmů na trh, 

označování pokrmů a dalších požadavcích na pokrmy 
2.17 6.17 NE 

9. 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 

3.17 5.17 NE 

10. 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  
3.17 5.17 ANO 

11. 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 

3.17 5.17 NE 

12. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, 

koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech 
3.17 5.17 NE 

13. 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 
 

3.17 5.17 NE 

14. MZE  
Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů 
zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské 

prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 
4.17 6.17 NE 

15. MZE  Návrh vyhlášky o stanovení technických požadavků pro stavby pro plnění funkcí lesa 4.17 6.17 NE 
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16. 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 

4.17 6.17 NE 

17. 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 

4.17 6.17 NE 

18. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového 

seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb. 
4.17 6.17 NE 

19. 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 
4.17 6.17 NE 

20. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění 
klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení 

o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti, ve znění vyhlášky  
č. 324/2005 Sb. 

4.17 6.17 NE 

21. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník 
náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního 

kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů 
5.17 7.17 NE 

22. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů  

8.17 10.17 NE 

23. 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 

8.17 1.18 NE 
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24. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 
písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, 

ve znění pozdějších předpisů 

9.17 1.18 NE 

25. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících 

se na některé zmrazené potraviny 
9.17 1.18 NE 

26. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob 
stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů 

9.17 1.18 NE 

27. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr 

vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb. 
10.17 1.18 NE 

28. 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 
10.17 1.18 NE 

29. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích 

zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve znění vyhlášky 
č. 52/1999 Sb. 

10.17 1.18 NE 

30. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá 

ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
10.17 1.18 NE 

31. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona 
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 

mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), 
ve znění pozdějších předpisů 

10.17 1.18 NE 
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32. MZE  
Návrh vyhlášky o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním 

veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených 
s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2018 a 2019 

10.17 1.18 NE 

33. 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 

10.17 4.18 NE 
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech 

k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území  
5. 17 7.17 ANO 

2. MŽP  Návrh vyhlášky k zákonu o odpadech 9. 17 1.18 ANO 

3. MŽP  Návrh vyhlášky k zákonu o vybraných výrobcích s ukončenou životností 9. 17 1.18 ANO 

4. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů. 
12.17 neuveden NE 

5. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se vyhlašují resp. přehlašují národní přírodní památky 

a národní přírodní rezervace 
12.17 neuveden ANO 

6. MŽP  Návrh vyhlášky o stráži přírody 11. 17 1.18 ANO 

7. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné míře 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

12. 17 1.18 ANO 

8. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 

Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivu na životní prostředí. 

2. 17 5.17 NE 
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ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. ČBÚ MŽP 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí 

plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností 
a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 

10.17 4.18 NE 

2. ČBÚ  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví 
požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 
Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin 
a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 

Sb. ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb. 

4.17 7.17 ANO 
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ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. ČNB  Vyhláška k zákonu o dluhopisech 12.17 6.18 NE 

2. ČNB  Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 9.17 1.18 NE 

3. ČNB  Návrh vyhlášky o předkládání výkazů osobami podnikajícími na kapitálovém trhu 10.17 1.18 NE 

4. ČNB  
Návrh vyhlášky o pravidlech sdílení informací o kybernetických incidentech 

a událostech na finančním trhu 
1.17 9.18 NE 

5. ČNB  
Návrh vyhlášky o žádostech a oznámeních souvisejících s výkonem činnosti 

podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
6.17 1.18 NE 

6. ČNB  
Návrh vyhlášky o žádostech a oznámeních souvisejících s výkonem činnosti podle 

zákona o distribuci v pojišťovnictví 
10.17 2.18 NE 

7. ČNB  
Návrh vyhlášky o vytváření, nabízení a distribuci investičních nástrojů a pobídkách 

v oblasti investičních služeb 
6.17 1.18 NE 
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8. ČNB  Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci v pojišťovnictví 10.17 2.18 NE 

9. ČNB  Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu 6.17 1.18 NE 

10. ČNB  
Návrh změny vyhlášky o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů 

a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
10.17 neuveden NE 

11. ČNB  
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 
9.17 1.18 NE 

12. 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. 

6.17 1.18 NE 

13. ČNB  
Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, 

poskytovatelů informací o platebním účtu, poskytovatelů platebních služeb malého 
rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 

10.17 1.18 NE 

14. ČNB  

Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických 
peněz, poskytovateli informací o platebním účtu, poskytovateli platebních služeb 

malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu  
České národní bance 

9.17 1.18 NE 

15. ČNB  
Vyhláška, kterou se stanoví jednotné označení některých služeb spojených 

s platebním účtem 
6.17 8.17 NE 

16. 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 

6.17 1.18 NE 

17. ČNB  
Vyhláška, kterou se stanoví jednotné označení některých služeb spojených 

s platebním účtem 
9.17 1.18 NE 
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ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. ČSÚ  Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2018 9.17 1.18 NE 
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ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. ČTÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor 

elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění 
a technické náležitosti jeho užívání 

5.17 7.17 NE 

2. ČTÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého 

telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat 
základní služby 

9.17 1.18 NE 

3. ČTÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené 

evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence - přehled dopadů  
 

6.17 9.17 ANO 
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ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

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  

4.17 neuveden NE 

2. ČÚZK  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální vyhláška) 
4.17 neuveden NE 
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ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. ERÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu 

s elektřinou 
10.17 1.18 ANO 

2. ERÚ  Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 10.17 1.18 ANO 

3. ERÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu 

a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů 
9.17 1.18 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 

7.17 1.18 ANO 

5. ERÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb.  

(o technicko-ekonomických parametrech)  
7.17 1.18 ANO 

6. ERÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny 

a souvisejících služeb v elektroenergetice 
9.17 1.18 ANO 
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NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. NBÚ  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, 
kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení 

náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické 
bezpečnosti) 

10.17 1.18 NE 

2. NBÚ  Vyhláška o stanovení kritérií pro určení provozovatele základní služby 8.17 10.17 NE 

3. NBÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní 

bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 
neuveden 1.18 NE 
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STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokládaný 
termín předl. 

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. SÚJB  
Novela vyhlášky č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., 

o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) 
a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 

6.17 1.18 NE 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokl. 

termín předl. 
LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. RRTV  
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti klasifikace a označování pořadů  

v televizním vysílání 
neuveden neuveden NE 

 

 

 


