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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 zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů 

provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, 
modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty 

 

3.19 _ NE 

2. MD  

 
Návrh vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě 

 

5.19 7.19 NE 

3. MD  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové 

dopravy 
 

5.19 7.19 NE 

4. MD  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro 

zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
 

5.19 _ NE 

5. MD  

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

způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel  
 

8.19 5.20 NE 

6. MD  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování 
vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby 

 
9.19 1.20 NE 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E9632&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E9632&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E9632&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E9652&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EA61A&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EA61A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E962E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E962E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E964A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E964A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E964A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E964A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E963E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E963E&action=openDocument
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7. MD  

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

 
12.19 3.20 NE 

 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EA612&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EA612&action=openDocument
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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  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely 

automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě 
daně 

2.19 4.19 NE 

2. MF   

 
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 

 

8.19 9.19 NE 

3. MF   

Vyhláška, 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 

 

10.19 1.19 NE 

4. MF  Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 10.19 1.20 NE 

5. MF   

 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování 

majetku (oceňovací vyhláška) 

 

11.19 1.20 NE 

6. MF   Vyhláška o rozpočtové skladbě 

 

11.19 1.20 NE 

 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8ED87E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8ED87E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8ED87E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8ED85A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8ED85A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8ED876&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8ED876&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8ED876&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8ED876&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EF042&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EF026&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EF026&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8ED84E&action=openDocument
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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 
 

5.19 9.19 NE 

2. MO  

Vyhláška o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních 

náležitostí a o zabezpečení ubytování vojáků z povolání 
 

7.19 1.20 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 požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní 

povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor 
dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného 

prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu 
 

10.19 1.20 NE 

 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EEEEE&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EEEEE&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EEF02&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EEF02&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EEEFA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EEEFA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EEEFA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EEEFA&action=openDocument
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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 mění vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného 

záznamu sociálního pracovníka 
 

4.19 7.19 NE 

2. MPSV  
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí k pravidlům financování dětských skupin a 

mikrojeslí 
 

10.19 1.20 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 
 

12.19 1.20 NE 

 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E6A6A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E6A6A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E6A66&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E6A66&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E7A3A&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E7A3A&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E7A3A&action=openDocument
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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. 209/2017 Sb., o vzoru průkazu zaměstnance 
Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických 

komunikací a poštovních služeb 
 

3.19 6.19 NE 

2. MPO  
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a 

ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 
 

7.19 9.19 NE 

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

 
8.19 1.20 NE 

4. MPO  

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

podmínkách amatérské radiokomunikační služby 
 

9.19 1.20 NE 

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

posudku 
 

10.19 1.20 NE 

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

způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu  
 

11.19 1.20 NE 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4B5A&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4B5A&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4B5A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3B96&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3B96&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4B66&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4B6A&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4B6A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BA6&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BA6&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BB6&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BB6&action=openDocument
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7. MPO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu 
stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném 

přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 
 

11.19 1.20 NE 

8. MPO  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice 

a o obsahových náležitostech havarijního plánu 
 

11.19 1.20 NE 

9. MPO  
Návrh vyhlášky o skupinách stanovených stavebních výrobků 

 
3.20 1.21 NE 

 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4B7E&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4B7E&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4B7E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BAE&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BAE&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BBA&action=openDocument
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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  
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí 

 
2.19 7.19 NE 

2. MSP  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu 

oznámení podle zákona o střetu zájmů 
 

3.19 6.19 NE 

3. MSP  

 
Návrh vyhlášky o odměně konzultanta přibraného pro účely trestního řízení a náhradě jeho 

hotových výdajů 
 

11.19 1.20 NE 

 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E929A&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E92AA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E92AA&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E82BE&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E82BE&action=openDocument
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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 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 
 

8.19 9.22 NE 

2. MŠMT 

  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků 

 

10.19 12.19 NE 

 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EB01E&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EB022&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EB022&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EB022&action=openDocument
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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. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické 

zkoušky 
 

5.19 7.19 NE 

2. MV  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo 

kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 

 

10.19 1.20 NE 

3. 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 

 

11.19 7.20 NE 

4. 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) 
 

11.19 1.20 NE 

 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E9256&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E9256&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E829A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E829A&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E926E&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E926E&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E9272&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E9272&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E9272&action=openDocument
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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 nastavitelných parametrů přerozdělování a jejich hodnot pro rok 

2020 a o požadavcích na strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů 
přerozdělování pro rok 2020 

 

3.19 4.19 NE 

2. MZ  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při 

lékařském ozáření 
 

9.19 1.20 NE 

3. MZ  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou 

se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 

 

9.19 1.20 NE 

4. MZ  

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

omezení pro rok 2020 
 

9.19 1.20 NE 

5. MZ  
 

Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2019 

 

12.19 2.20 NE 

 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC132&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC132&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC132&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EA962&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EA962&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EA966&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EA966&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EA972&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EA972&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC13A&action=openDocument
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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 výrobu pokrmů, způsobu uvádění pokrmů na trh a dalších 

požadavcích na pokrmy 
 

4.19 8.19 NE 

2. 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. 
 

4.19 6.19 NE 

3. MZE  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na 
některé zmrazené potraviny 

 

4.19 6.19 NE 

4. MZE  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech 

označování potravin 
 

4.19 8.19 NE 

5. 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 

 

4.19 8.19 NE 

6. MZE  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek 
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 

 

4.19 8.19 NE 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BCA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BCA&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BEE&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BEE&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BEA&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BEA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BDE&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BDE&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C0A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C0A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C0A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C0A&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BC2&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BC2&action=openDocument


15 

7. 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., o technických zařízeních a o 

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

 

4.19 6.19 NE 

8. MZE  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků 

 

5.19 7.19 NE 

9. MZE  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a 

rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 
 

7.19 9.19 NE 

10. MZE  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách 

zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 
 

8.19 12.19 NE 

11. 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 
 

8.19 12.19 NE 

12. 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 

 

8.19 12.19 NE 

13. MZE  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a 

veterinárních technických prostředcích 
 

8.19 10.19 NE 

14. MZE  

 

Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu 
jejich úpravy 

 

8.19 12.19 NE 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BF2&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BF2&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BF2&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3BF2&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BE2&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BE2&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BE6&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BE6&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C02&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C02&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C2A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C2A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C2A&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BF2&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BF2&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BF2&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BEE&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4BEE&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C2E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C2E&action=openDocument
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15. MZE  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o krmivech 
 

9.19 1.20 NE 

16. MZE  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na 
zemědělské půdě 

 

9.19 1.20 NE 

17. MZE  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách 

dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů 
 

9.19 12.19 NE 

18. MZE  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách 

dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů 
 

9.19 12.19 NE 

19. 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 
 

9.19 12.19 NE 

20. MZE  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých 
látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) 
přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné 

produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

9.19 12.19 NE 

21. MZE  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních 
laboratořích a referenčních laboratořích 

 

9.19 12.19 NE 

22. MZE  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních 

částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem  
 

9.19 12.19 NE 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C5E&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C5E&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C52&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C52&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C5E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C5E&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C26&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C26&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C56&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C56&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C56&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C52&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C52&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C52&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C16&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C16&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C12&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C12&action=openDocument
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23. MZE  
 

Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad za užívání přičleněných honebních pozemků 
 

9.19 1.20 NE 

24. MZE  

 

Návrh vyhlášky o oznámení příchodu zvířat nebo živočišných produktů z jiného členského 
státu do místa určení 

 

9.19 12.19 NE 

25. MZE  

 
Návrh vyhlášky o ošetřování a označování dřevěných obalových materiálů, dřeva a jiných 

předmětů 
 

9.19 12.19 NE 

26. MZE  
 

Návrh vyhlášky o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin 
 

9.19 12.19 NE 

27. MZE  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 

pozemkům 
 

9.19 1.20 NE 

28. MZE  

 

Návrh vyhlášky o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
 

10.19 1.20 NE 

29. MZE  

 

Návrh vyhlášky o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o 
způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné 

správy 
 

10.19 1.20 NE 

30. 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 
 

10.19 12.19 NE 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C86&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C4E&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C4E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C3E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C3E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3C3A&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C56&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C56&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C56&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3CEE&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4CAA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4CAA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4CAA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C96&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C96&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C96&action=openDocument
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31. 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. 
 

10.19 1.20 NE 

32. MZE  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální 

částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se 
specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo 

dovoz 
 

10.19 12.19 NE 

33. MZE  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných 

prostředcích na ochranu rostlin 
 

10.19 1.20 NE 

34. 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 
 

11.19 1.20 NE 

35. MZE  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů 
pod vlivem imisí 

 

12.19 2.20 NE 

36. MZE  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje 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) 

 

12.19 6.20 NE 

37. MZE  
 

Návrh vyhlášky o lesní hospodářské evidenci 
 

12.19 2.20 NE 

 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E4CC6&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E4CC6&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E4CC6&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E3CD6&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E3CD6&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E3CD6&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E3CD6&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C8E&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4C8E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E3CFE&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E3CFE&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E3CFE&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E3D1A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8E3D1A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3D26&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3D26&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E3D26&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8E4CDE&action=openDocument
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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 vyhlašuje národní přírodní památka, národní přírodní rezervace, 

přírodní rezervace, přírodní památka 
 

průběžně průběžně NE 

2. MŽP  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování 

a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, 
 

3.19 4.19 ANO 

3. MŽP  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001  

 

3.19 4.19 NE 

4. MŽP  

 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání 

s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, 
 

 

7.19 9.19 NE 

5. MŽP  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany 

kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 

 

9.19   NE 

6. MŽP  

 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví postupy při předávání údajů do evidence informací o 
kvalitě zemědělské půdy, způsob zhodnocení informací, podrobnosti o správě evidence 

informací o kvalitě zemědělské půdy a o údajích zasílaných a vedených v evidenci odnětí 
zemědělské půdy 

 

9.19 1.20 NE 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC2AA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC2AA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC282&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC282&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC286&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC286&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC286&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAAD2&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAAD2&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAADA&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAADA&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAADA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC2AE&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC2AE&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC2AE&action=openDocument
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7. MŽP  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb. o vymezení útvarů povrchových 

vod 
 

9.19 12.19 NE 

8. MŽP  
 

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody národního parku 
 

10.19 1.20 NE 

 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAADE&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAADE&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC2A6&action=openDocument
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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 o hlášení bezpečnostních a provozních rizik, kterým je v souvislosti s 
poskytováním platebních služeb vystavena a podvodech, které v oblasti platebního styku 

zaznamenala osoba oprávněná poskytovat platební služby 

1.19 3.19 NE 

2. 

 
 

ČNB 
 

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

4.19 7.19 NE 

3. 

 
 

ČNB 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o 

investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. 
4.19 7.19 NE 

4. 

 

 
ČNB 

 Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření 4.19 7.19 NE 

5. 

 

 
ČNB 

 
Vyhláška o některých žádostech podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a 

úvěrních družstvech 
6.19 1.20 NE 

6. 

 
 

ČNB 
 

Novela vyhlášky č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu 
bankovek a mincí 

7.19 10.19 NE 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAA92&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAA92&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAA92&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAA26&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAA26&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC246&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC246&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC23A&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC242&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC242&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC236&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC236&action=openDocument
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8. 

 
 

ČNB 
 

 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů 

pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance 

 

9.19 12.19 NE 

9. 

 
 

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 

9.19 12.19 NE 

10. 
ČNB 

 
 

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

10.19 1.20 NE 

11. 

 
 

ČNB 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů 

spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance 
12.19 3.20 NE 

12. 

 

 
ČNB 

 

 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech 

některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 

 

12.19 3.20 NE 

13. 

 

 
ČNB 

 Vyhláška o úvěrových ukazatelích     NE 

 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC20E&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC20E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAA2A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAA2A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAA2A&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAA12&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAA12&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC1EA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC1EA&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC206&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EC206&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EAA9A&action=openDocument
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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 2020 9.19 1.20 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. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví 3.19 5.19 NE 

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

souvisejících služeb v elektroenergetice 
5.19 1.20 ANO 

3. ERÚ  
Návrh vyhlášky o obsahových náležitostech zpráv o kvalitě a úrovni údržby zařízení v 

plynárenství, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování zpráv 
10.19 5.20. 

 

NE 

4. ERÚ  Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 11.19 1.20 
 

NE 

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

souvisejících služeb v plynárenství 
12.19 4.20 

 
NE  

 

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EBD0E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EBD22&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EBD22&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EBD2E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EBD2E&action=openDocument
https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8ECD06&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EBD3E&action=openDocument
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8EBD3E&action=openDocument

