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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. 306/2015 Sb.,  

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 

 

10.18 12.18 NE 

2. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb.,  
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 11.18 1.19 NE 

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

o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů 4.18 5.18 NE 

4. 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 

4.18 5.18 NE 

5. MD  

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

na pozemních komunikacích 
4.18 5.18 NE 

6. MD  Návrh vyhlášky o hmotnostech a rozměrech vozidel 4.18 5.18 NE 
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7. 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, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech 
plavebního provozu 

5.18 10.18 NE 

8. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb.,  

o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších 
předpisů 

8.18 10.18 NE 

9. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb.,  

o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí 
a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách 

8.18 10.18 ANO 

10. MD  Novela vyhlášky č. 175/2000 Sb.,  
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 

10.18 12.18 ANO 

11. MD  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb.,  

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

6.18 9.18 NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81925A
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81925A
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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   
Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního 

hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 

 

8.18 9.18 NE 

2. MF   

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

ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.18 4.18 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 

12.18 1.19 NE 

4. 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 

10.18 1.19 NE 

5. MF  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb.,  

k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
3.18 4.18 NE 

6. MF  
Novela vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
9.18 1.19 NE 

7. MF  Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019 11.18 1.19 NE 
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8. MF  

 
Návrh vyhlášky o tabákových nálepkách 

 
2.18 2.19 NE 

9. MF  

 
 Vyhláška o rozpočtové skladbě  

 
11.18 1.19 NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81928A
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81927A
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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. 220/2007 Sb.,  
kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany 

 provádějí některá ustanovení školského zákona 
 

9.18 1.19 NE 

2. MO  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 265/1999 Sb.,  
kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k 

výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní 
dohodu 

9.18 1.19 NE 

3. MO  
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 454/2002 Sb.,  

kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o 
povolání do služebního poměru vojáka z povolání 

1.18 4.18 NE 

4. MO  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška 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 

5.18 9.18 NE 

5. MO  
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb.,  

o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol 
4.18 9.18 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 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových 

vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot  
pro účely poskytování cestovních náhrad 

12.18 1.19 NE 

2. MPSV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2013 Sb.,  

o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka 
10.18 1.19 NE 

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

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 
 

5.18 7.18 ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8191CA
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8191CA
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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 o stanovení výše příspěvku cestovní kanceláře  

do Garančního fondu cestovních kanceláří 
7.18 9.18 NE 

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

podle jednotlivých typů zájezdu a spojených cestovních služeb 
4.18 7.18 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. 80/2010 Sb.,  

o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu 
11.18 1.19 NE 

2. MPO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb.,  
o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších 

ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie  
(vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů) 

11.18 11.19 NE 

3. 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 

9.18 1.19 NE 

4. MPO  Návrh vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací 9.18 1.19 NE 

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

 
12.18 1.19 NE 

6. MPO  

Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb.,  
kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné 

distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování,  
ve znění pozdějších předpisů 

 

2.18 3.18 NE 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A522
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A4B6
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A4B6
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A4B6
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A4B6
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7. MPO  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb.,  

o energetickém auditu a energetickém posudku 
 

2.18 1.19 ANO 

8. MPO  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství  

a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu v platném znění 
 

9.18 11.18 NE 

9. MPO  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 337/2011 Sb.,  

o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 
 

7.18 9.18 NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A512
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A512
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A4EE
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A4EE
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A4D2
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A4D2
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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, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb.,  

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb  
(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 

3.18 7.18 NE 

2. MSP  
Návrh vyhlášky o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu  

k poskytnutí jednorázové právní porady 
3.18 7.18 NE 

3. MSP  

Návrh vyhlášky o náležitostech generátoru přidělování zajišťující přidělování insolvenčních 
věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu 

práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování  
(vyhláška o generátoru přidělování) 

12.18 3.19 NE 

4. MSP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb.,  

o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů  
a žádosti o opis z evidence přestupků 

10.18 2.19 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. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,  
ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. 

7.18 10.18 

 
NE 

 

2. MŠMT 

 
Novela vyhlášky č. 71/2005 Sb.,  

o základním uměleckém vzdělávání,  
ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. 

6.18 9.18 

 
NE 

 

3. MŠMT 

 
Návrh vyhlášky o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky  
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky  

(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)  
 

3.18 9.18 ANO 

4. MŠMT 

 

Novela vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 3.18 1.19 NE 

5. MŠMT 

 

Vyhláška, o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků  
a jejich platovém zařazení 

11.18 6.19 

 
NE 

 

6. MŠMT 

 
Vyhláška, kterou se stanoví formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím 

sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení 
údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních 

3.18 7.18 NE 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81B30E
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81B30E
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81B30E
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7. MŠMT 

 
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., 

 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,  
ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. 

 

6.18 9.18 ANO 

8. MŠMT 

 
Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb.,  

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,  
ve znění pozdějších předpisů 

 

6.18 10.18 

 
NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81B31A
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81B31A
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81B31A
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81B2EA
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81B2EA
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81B2EA
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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. 400/2011 Sb.,  

kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 
4.18 7.18 NE 

2. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb.,  

o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek 
9.18  1.19 NE 

3. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 53/2007 Sb.,  

o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy 
veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní) 

8.18 11.18 NE 

4. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb.,  

o podrobnostech výkonu spisové služby 
8.18 1.19 NE 

5. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb.,  

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě 
8.18 1.19 NE 

6. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb.,  

o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,  
ve znění pozdějších předpisů 

11.18 1.19 NE 
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7. 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 

10.18 1.19 NE 

8. MV  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 191/2014 Sb.,  

o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky 
3.19 7.19 NE 

9. 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 

11.18 7.19 NE 

10. MV  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb.,  
o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků,  

ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.  
 

4.18 7.18 NE 

11. MV  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb.,  
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

4.18 7.18 NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=818EFA
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=818EFA
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=818EFA
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=818EF2
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=818EF2
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=818EF2
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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 posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního 

průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice 
9.18 1.19 ANO 

2. MZ  
Návrh vyhlášky o stanovení náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem 

pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách 
9.18 2.19 ANO 

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

s potravinami 
6.18 3.19 NE 

4. MZ  

Návrh vyhlášky o minimálních požadavcích na studijní obory a vzdělávací programy 
k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeut tradiční čínské medicíny  

a na studijní obory k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání  
specialista tradiční čínské medicíny 

3.18 5.18 NE 

5. MZ  Návrh vyhlášky o předepisování léčivých přípravků 6.18 9.18 ANO 

6. 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 

9.18 1.19 NE 
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7. MZ  
Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 

omezení pro rok 2019 
9.18 1.19 NE 

8. MZ  
Návrh vyhlášky o stanovení nastavitelných parametrů přerozdělování a jejich hodnot pro rok 

2019 a o požadavcích na strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů 
přerozdělování pro rok 2019 

3.18 4.18 NE 

9. MZ  Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2019 12.18 2.19 NE 
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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

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

LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. MZE  Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny rostlinného původu 10.18 1.19 NE 

2. 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 

10.18 1.19 NE 

3. 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. 

10.18 1.19 NE 

4. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,  

o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. 
10.18 1.19 NE 

5. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 418/2012 Sb.,  

o ochraně zvířat při usmrcování, ve znění pozdějších předpisů 
10.18 1.19 NE 

6. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb.,  

o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat,  
ve znění pozdějších předpisů 

10.18 1.19 NE 
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7. 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 

9.18 1.19 NE 

8. MZE  
Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů 

spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese 
9.18 1.19 NE 

9. MZE  Návrh vyhlášky o podmínkách použití extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin 8.18 10.18 NE 

10. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb.,  

o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 
6.18 9.18 NE 

11. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb.,  

o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny 
6.18 9.18 NE 

12. MZE  
Návrh vyhlášky o požadavcích na výrobu pokrmů, způsobu uvádění pokrmů na trh, 

označování pokrmů a dalších požadavcích na pokrmy 
5.18 8.18 NE 

13. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 417/2016 Sb.,  

o některých způsobech označování potravin 
5.18 8.18 NE 

14. 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. 

5.18 8.18 NE 
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15. 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 

4.18 6.18 NE 

16. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb.,  

o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 
4.18 7.18 NE 

17. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb.,  

o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb. 

4.18 7.18 NE 

18. 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 

5.18 1.19 NE 

19. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 207/2012 Sb.,  
o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., 

otechnických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně 
vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin 

3.18 6.18 NE 

20. MZE  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 384/2011 Sb.,  
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. 

3.18 6.18 NE 

21. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 273/1998 Sb.,  

o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky č. 475/2000 Sb. 
3.18 6.18 NE 

22. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 290/2003 Sb.,  

o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích 
9.18 12.18 NE 
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23. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 83/1996 Sb.,  

o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 
 

4.18 6.18 NE 

24. MZE  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb.,  

kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí 
 

4.18 6.18 NE 

25. MZE  
Návrh vyhlášky o stanovení požadavků pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá 

semena 
 

4.18 8.18 NE 

26. 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 
 

12.18 6.19 NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81C53A
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81C53A
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81C53E
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81C53E
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81C542
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81C542
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81C586
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81C586
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81C586
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81C586
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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 o náležitostech biologického hodnocení 6.18 8.18 ANO 

2. MŽP  
Návrh vyhlášky o evidenci informací o kvalitě zemědělské půdy  

a o odnětí zemědělské půdy 
12.18 3.19 ANO 

3. MŽP  Návrh vyhlášky o vyhlášení národní přírodní památky nebo národní přírodní rezervace průběžně neuveden 

 
NE 

 
 

4. MŽP  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 360/2000 Sb.,  
o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště 

chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich 
hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách  

a na lesních porostech 

12.18 3.19 ANO 

5. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb.,  

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
(změny ve vztahu k vytváření a ochraně územních systémů ekologické stability) 

12.18 3.19 ANO 

6. MŽP MZE 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb.,  

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
(nový seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů) 

2.19 5.19 

 
NE 
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7. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 468/2004 Sb.,  

o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
12.18 3.19 ANO 

8. MŽP  
Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
6.18 9.18 ANO 

9. MŽP  

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

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,  
ve znění pozdějších předpisů 

4.18 6.18 NE 

10. MŽP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb.,  

o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 
10.18 1.19 ANO 

11. MŽP  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb.,  
o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 94/2016 

Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 

7.18 9.18 NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81D5DA
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81D5DA
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81D5DA
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81D5DA
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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  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti 

a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů 
9.18 1.19 NE 
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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  
Návrh vyhlášky o žádostech a oznámeních souvisejících s výkonem činnosti podle zákona 

o distribuci v pojišťovnictví 
6.18 8.18 NE 

2. ČNB  

Návrh vyhlášky o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních 
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zrušení vyhlášky 
č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních 

opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

2.18 10.18 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 

8.18 12.18 NE 

4. ČNB  Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci v pojišťovnictví 6.18 8.18 NE 

5. ČNB  
Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik osobami oprávněnými poskytovat 

platební služby 
9.18 1.19 NE 

6. ČNB  
Novela vyhlášky č. 274/2011 Sb.,  

o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 
5.18 7.18 NE 

7. ČNB  Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku 4.18 9.18 NE 
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8. ČNB  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb.,  

o předkládání výkazů České národní bance osobami,  
které náleží do sektoru finančních institucí 

10.18 1.19 NE 

9. ČNB  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb.,  

o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance,  
ve znění pozdějších předpisů 

9.18 12.18 NE 

10. ČNB  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb.,  

o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance,  
ve znění pozdějších předpisů 

9.18 12.18 NE 

11. ČNB  
Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými 

poskytovat platební služby 
2.18 3.18 NE 

12. ČNB  
Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení 

 
3.18 4.18 NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A5B2
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A5B2
https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=81A5C2
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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 2019 9.18 1.19 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. 466/2012 Sb.,  

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

9.18 1.19 NE 
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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. 358/2013 Sb.,  

o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. 
8.18 10.18 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. 404/2016 Sb.,  
o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav 
v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů 

(statistická vyhláška) 

6.18 1.19 NE 

2. ERÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví 

 
11.18 1.19 

 
NE 

 

3. ERÚ  
návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 

 
11.18 1.19 

 
NE 

 

4. ERÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb.,  

o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice 
 

12.18 1.19 ANO 

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

o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství 
 

1.19 4.19 

 
NE 
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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  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb.,  

o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 
11.18 1.19 NE 

2. NBÚ  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb.,  

o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací,  
ve znění pozdějších předpisů 

11.18 1.19 NE 
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NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokl. 

termín předl. 
LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. NÚKIB MV 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb.,  

o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích,  
ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb. 

10.18 12.18 NE 

2. NÚKIB  
Návrh vyhlášky o stanovení obsahu a rozsahu bezpečnostních pravidel  

pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu 
12.18 2.19 NE 

3. NÚKIB  
Návrh vyhlášky o způsobu likvidace kopií dat a provozních údajů a náležitosti protokolu  

o průběhu likvidace kopií dat a provozních údajů (vyhláška o likvidaci dat) 
12.18 2.19 NE 
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ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 

 

č. předkladatel spolupředkl. název legislativního úkolu 
předpokl. 

termín předl. 
LRV 

předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

stanovisko  
k provedení 

RIA 

1. ÚPV MPO Návrh vyhlášky k provedení zákona o ochranných známkách 7.18 1.19 NE 

 

 

 

 

 

 

 

 


