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Ministerstvo dopravy 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku 
a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.  1.20 

spol. s novelou 
zák. č. 61/2000 
Sb., o námořní 

plavbě 

NE 

2 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

3.20 5.20 NE 

3 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném 
dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

3.20 5.20 NE 

4 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví 
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich 
konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů 

4.20 

společně s 
novelou zákona 
č. 266/1994 Sb., 

o dráhách 

NE 

5 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní 
řád drah, ve znění pozdějších předpisů 4.20 

společně s 

novelou zákona 
č. 266/1994 Sb., 

o dráhách 

NE 

6 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 4.20 

společně s 
novelou zákona 
č. 266/1994 Sb., 

o dráhách 

NE 

7 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 
provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí 
na dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

4.20 

společně s 
novelou zákona 
č. 266/1994 Sb., 

o dráhách 

NE 

8 

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  

4.20 5.20 NE 

9 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové 
normě, ve znění pozdějších předpisů 

5.20 9.20 NE 

10 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 211/2018  Sb., o technických prohlídkách 
vozidel 

5.20 6.20 NE 

11 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 
Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

7.20 12.20 NE 

12 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví 
před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 
Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

7.20 12.20 NE 

13 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 341/2014  Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

8.20 9.20 NE 

14 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2014  Sb., o registraci vozidel, 
ve znění pozdějších předpisů 

8.20 9.20 NE 

15 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů  

10.12 12.20 NE 

16 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech 
a registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů 

v závislosti na účinnosti návrhu novely 
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 

provozu 
NE 
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Ministerstvo financí 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona 
č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění 
pozdějších předpisů 

5.20 6.20 NE 

2 
Vyhláška o plnění informační povinnosti vůči Garančnímu fondu obchodníků 
s cennými papíry 

5.20 9.20 ANO 

3 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu 
rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky 
důchodového pojištění 

6.20 1.21 NE 

4 
Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech 
celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů  

8.20 9.20 NE 

5 Vyhláška o rozpočtové skladbě 10.20 1.21 NE 

6 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 
na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.

1
 

10.20 1.21 NE 

7 
Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 
2021 

10.20 1.21 NE 

8 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

11.20 1.21 NE 

 

                                                           
1
 spolupředkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj 
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Ministerstvo obrany 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 153/2015 Sb., o stanovení typových služebních 
zařazení s rozhodnou dobou 

3.20 7.20 NE 

2 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská 
zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského 
zákona, ve znění pozdějších předpisů 

6.20 9.20 NE  

3 
Vyhláška, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných 
prostředků, jejich převzetí a vrácení a určení fyzických osob k pracovní povinnosti 
a pracovní výpomoci a vzory užívaných dokumentů 

11.20 1.21 NE 

4 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená 
technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou 
technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických 
zařízení 

12.20 1.22 NE 

5 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 154/2011 Sb. o vojenské letecké technice, 
schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných 
technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, 
provozování 

12.20 1.22 NE 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky, kterou se upravují kritéria personálního a materiálně technického 
zabezpečení poskytování sociálních služeb   

9.20 1.21 ANO 

2 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách 

11.20 1.21 ANO 

3 
Návrh vyhlášky, kterou se stanovují Standardy výkonu činností sociální práce 
ve veřejné správě a kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách 

11.20 1.21 ANO 

4 
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 

12.20 1.21 NE 
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Ministerstvo pro místní rozvoj 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu 
pro rok 2021 

6.20 9.20 NE 

2 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů 
na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 

7.20 10.20 NE 

3 
Návrh vyhlášky o dalších oborech vysokoškolského vzdělání souvisejících 
s územním plánováním 

7.20 10.20 NE 

4 
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 pozdějších předpisů 

7.20 10.20 NE 

5 

Návrh vyhlášky o informačním systému územního plánování, jednotném standardu 
územně plánovací dokumentace a národním geoportálu územního plánování 
a o změně vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů 

7.20 10.20 NE 

6 
Návrh vyhlášky o technických a bezpečnostních požadavcích na elektronické 
dražební systémy 

10.20 1.21 NE 

7 Návrh vyhlášky o centrální evidenci dražeb 10.20 1.21 NE 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu 
tepelné energie a chladu 

1.20 3.20 NE 

2 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro 
vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro 
vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných 
zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, ve znění 
pozdějších předpisů 

1.20 3.20 NE 

3 Vyhláška o kontrole systémů vytápění a systémů klimatizace 1.20 3.20 NE 

4 
Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování 
vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

1
 

4.20 6.20 NE 

5 Návrh vyhlášky o skupinách stanovených stavebních výrobků 7.20 1.21 NE 

6 
Vyhláška, kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy na vyřazování jaderného 
zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 

10.20 1.21 NE 

7 
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 

12.20 1.21 NE 

8 Návrh vyhlášky o vlastnostech stavebních výrobků 12.20 1.22 NE 

 

                                                           
1
 spolupředkladatel: Ministerstvo financí 
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Ministerstvo spravedlnosti 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis údajů 
do evidence skutečných majitelů, jejich změnu nebo výmaz a o podrobnostech 
týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů  

6.20 12.20 NE 

2 
Návrh vyhlášky provádějící zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech 

6.20 1.21 NE 

3 
Návrh vyhlášky o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně 
času stráveného na cestě za výkon znalecké činnosti 

6.20 1.21 ANO 

4 
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých 
znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydávaná 
profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví 

6.20 1.21 NE 

5 Návrh vyhlášky provádějící zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 6.20 1.21 NE 

6 
Návrh vyhlášky o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně 
času stráveného na cestě za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti 

6.20 1.21 ANO 

7 
Návrh vyhlášky o odměně konzultanta přibraného pro účely trestního řízení 
a náhradě jeho hotových výdajů 

6.20 1.21 NE 

8 
Návrh vyhlášky provádějící zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících 
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 

9.20 2.21 NE 

 



10 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 
předpisů 

8.20 10.20 NE 

2 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 278/2016 Sb., o předávání údajů 
do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání 
a kvalifikace 

9.20 1.21 NE 

3 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. 

11.20 11.21 NE 
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Ministerstvo vnitra 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky o stanovení seznamu položek popisu informačního systému veřejné 
správy 

4.20 7.20 NE 

2 
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) 

4.20 7.20 NE 

3 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích 
na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích 
na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška 
o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy) 

4.20 7.20 NE 

4 

Návrh vyhlášky o stanovení osnovy popisu úkonů orgánu veřejné moci, a o změně 
vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných 
o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky 
č. 416/2008 Sb. 

4.20 7.20 NE 

5 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 386/2015 Sb., o náležitostech 
kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu 

6.20 1.21 NE 

6 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních 
středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné 
správy prostřednictvím referenčního rozhraní 

6.20 1.21 NE 

7 
Návrh vyhlášky o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
a stanovení území obvodů hlavního města Prahy 

7.20 1.21 NE 

8 Návrh vyhlášky o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 7.20 1.21 NE 

9 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

10.20 1.21 NE 

10 
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 

10.20 1.21 NE 

11 
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 

11.20 1.21 NE 
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Ministerstvo zdravotnictví 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky o stanovení nastavitelných parametrů přerozdělování a jejich hodnot 
pro rok 2021

1
 

3.21 4.21 NE 

2 
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 

6.20 1.21 NE 

3 
Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 
omezení pro rok 2021 

9.20 1.21 NE 

4 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro 
zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů 

9.20 2.21 NE 

5 
Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 
2020

2
 

12.20 2.21 NE 

 

                                                           
1
 spolupředkladatel: Ministerstvo financí 

2
 spolupředkladatel: Ministerstvo financí 
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Ministerstvo zemědělství 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování 
licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb. 

1.20 3.20 NE 

2 
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam katastrálních území uzavřených 
pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu brambor 

1.20 3.20 NE 

3 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě 
a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 

1.20 4.20 NE 

4 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech 
pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů 

3.20 6.20 NE 

5 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při 
chovu psů a koček 

3.20 6.20 NE 

6 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku 
ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

3.20 6.20 NE 

7 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších 
podmínek chovu a drezúry zvířat 

3.20 6.20 NE 

8 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat 
vyžadujících zvláštní péči, ve znění vyhlášky č. 205/2011 Sb. 

3.20 6.20 NE 

9 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných 
zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb. 

3.20 6.20 NE 

10 Návrh vyhlášky o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu 3.20 6.20 NE 

11 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek 
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 

4.20 6.20 NE 

12 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění 
osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 

4.20 7.20 NE 

13 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového 
seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů  

4.20 7.20 NE 

14 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích 
zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu

1
 

6.20 9.20 NE 

15 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu 
předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní 
správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 

6.20 9.20 NE 

16 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr 
vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů 

6.20 12.20 NE 

17 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění 
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 

6.20 9.20 NE 

18 Návrh vyhlášky o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv 6.20 9.20 NE 

                                                           
1
 spolupředkladatel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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19 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů 
na zemědělské půdě

2
 

6.20 9.20 NE 

20 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu 
používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů  

6.20 9.20 NE 

21 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků 
na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů  

6.20 9.20 NE 

22 
Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod 
a způsobu jejich úpravy  

7.20 11.20 NE 

23 
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 

9.20 1.21 NE 

24 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví 
požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa 
s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů 

9.20 1.21 NE 

25 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení 
potravin 

9.20 1.21 NE 

26 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech 
označování potravin 

9.20 1.21 NE 

27 
Návrh vyhlášky o požadavcích na výrobu pokrmů, způsobu uvádění pokrmů na trh 
a dalších požadavcích na pokrmy 

9.20 1.21 NE 

28 

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 

9.20 1.21 NE 

29 
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 

10.20 1.21 NE 

30 Návrh vyhlášky o technických požadavcích pro vodní díla 11.20 2.21 NE 

31 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích 
vztahujících se na některé zmrazené potraviny  

11.20 3.21 NE 

32 
Návrh vyhlášky o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
přenosných ze zvířat na člověka 

12.20 4.21 NE 

33 
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 

12.20 4.21 NE 

34 
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 

12.20 4.21 NE 

35 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých 
ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů  

12.20 4.21 NE 

36 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích 
a pomocných prostředcích na ochranu rostlin  

12.20 1.21 NE 

37 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona 
o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb. 

12.20 4.21 NE 

 

                                                           
2
 spolupředkladatel: Ministerstvo životního prostředí 
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Ministerstvo životního prostředí 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka, národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace nebo přírodní památka 

průběžně průběžně NE 

2 Vyhlášky k novému zákonu o odpadech 7.20 1.21 ANO 

3 Vyhlášky k zákonu o vybraných výrobcích s ukončenou životností 7.20 1.21 ANO 

4 

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, včelař 

10.20 1.21 ANO 

5 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 192/2013 Sb., o výši náhrady nákladů 
péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech  

10.20 1.21 NE 

6 Novela vyhlášky č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod 10.20 1.21 NE 
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Česká národní banka 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Novela vyhlášky č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu 
bankovek a mincí 

1.20 3.20 NE 

2 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry [fáze 1] 

9.20 12.20 NE 

3 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací 
penzijní společností České národní bance 

9.20 12.20 NE 

4 
Vyhláška o hlášení podvodů a předkládání výkazů v oblasti platebního styku České 
národní bance 

9.20 1.21 NE 

5 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých 
pravidel podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech  

9.20 1.21 NE 

6 Vyhláška o předkládání výkazů distributory finančních produktů 10.20 1.21 NE 

7 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č 30/2017 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení zákona o Centrální evidenci účtů  

10.20 1.21 NE 

8 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních 
povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 

12.20 3.21 NE 

9 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb, o výkonu činnosti bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry [fáze 2]  

12.20 6.21 NE 
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Český úřad zeměměřický a katastrální 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 Návrh vyhlášky o digitální technické mapě 9.20 1.21 NE 

 

Český statistický úřad 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky k provedení zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 
a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů 

8.20 1.21 NE 

2 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2021 9.20 1.21 NE 

 

Český telekomunikační úřad 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, forma a způsob předávání informací pro zajištění 
srovnávacího nástroje 

8.20 10.20 NE 

 

Energetický regulační úřad 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví 4.20 6.20 NE 

2 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických 
parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na 
teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných 
zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) 

7.20 1.21 NE 

3 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení 
k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 
č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy 
a distribučních soustav v plynárenství 

7.20 1.21 NE 

4 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 8.20 1.21 NE 

5 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek 
a souvisejících služeb v energetických odvětvích 

9.20 1.21 NE 

6 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu 
s elektřinou 

11.20 12.20 NE 

7 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace 
podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona 
o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška) 

11.20 1.21 NE 
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Národní bezpečnostní úřad 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

10.20 1.21 NE 

2 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti, 
ve znění pozdějších předpisů 

10.20 1.21 NE 

3 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti 
a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 

10.20 1.21 NE 

4 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní 
bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 

10.20 1.21 NE 

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické 
ochrany utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 417/2013 Sb. 

10.20 1.21 NE 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 
Vyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem 
chemických zbraní 

10.20 1.21 NE 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

č. název legislativního úkolu 
předložení 

LRV 
nabytí 

účinnosti 
RIA 

1 Návrh vyhlášky o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o spolupráci 10.20 2.21 NE 

 


