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Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

355/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 11. října 2016 

o Programu statistických zjišťování na rok 2017 

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy EU, 

zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy EU a 

upravuje Program statistických zjišťování na rok 

2017. 

1.1.2017  

356/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 24. října 2016 

o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody 

jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení 

konkrétních ochranných opatření 

Cílem je stanovení ochranných pásem I. a II. stupně 

zdroje přírodní minerální vody v katastrálním území 

Rohatec 

14.11.2016  

357/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2016 

o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby  

Vyhláška stanoví podmínky pro posuzování zdravotní 

způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, obsah 

lékařských prohlídek, stupně zdravotní způsobilosti a 

v souvislosti s prováděnou posudkovou činností 

vedená dokumentace. 

4.11.2016  

358/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 

o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti 

a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení  

Prováděcí vyhláška k zákonu č. 263/2016 Sb., 

atomový zákon – upravuje požadavky na rozsah a 

způsob zajišťování kvality a technické bezpečnosti 

vybraných zařízení a dále posouzení a prověřování 

shody vybraných zařízení s technickými požadavky. 

1.1.2017  

359/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 

o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné 

události 

Prováděcí vyhláška k zákonu č. 263/2016 Sb., 

atomový zákon – zapracovává příslušné předpisy 

Euratomu v oblasti zvládání radiační mimořádné 

události. 

1.1.2017  

360/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 

o monitorování radiační situace 

Prováděcí vyhláška k zákonu č. 263/2016 Sb., 

atomový zákon – zapracovává příslušné předpisy 

Euratomu v oblasti monitorování radiační situace 

pracoviště III. a IV. kategorie. 

1.1.2017  

361/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 

o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu 

Prováděcí vyhláška k zákonu č. 263/2016 Sb., 

atomový zákon – stanoví pravidla zabezpečení 

jaderného zařízení a jaderného odpadu. 

1.1.2017  



 

 

362/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 

o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v 

některých existujících expozičních situacích  

Prováděcí vyhláška k zákonu č. 263/2016 Sb., 

atomový zákon – zapracovává příslušné předpisy 

Euratomu a upravuje podmínky poskytnutí dotace ze 

státního rozpočtu na opatření snižující míru ozáření z 

přítomnosti radonu ve vnitřním ovzduší staveb pro 

bydlení a pobyt veřejnosti a na opatření, která snižují 

obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě určené 

pro veřejnou potřebu. 

1.1.2017  

363/2016 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2016 

o zavedení letního času v letech 2017 až 2021 

Cílem je transpozice směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 

o úpravě letního času, která zavadí pro členské státy 

EU jednotná pravidla pro stanovení konkrétních dat 

začátku a konce letního času, a to na období let 2017 

až 2021. 

23.11.2016  

364/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 7. listopadu 2016 

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do 

zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016  

 8.11.2016  

365/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. listopadu 2016 

o stanovení některých podmínek provádění mimořádné 

podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v 

dalších odvětvích živočišné výroby 

Nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný 

předpis EU některé podmínky provádění mimořádné 

podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a 

zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby 

Státním zemědělským intervenčním fondem.  

15.11.2016  

366/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro 

rok 2017 

Na základě § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, stanoví základní sazby zahraničního 

stravného pro rok 2017. 

1.1.2017 EO 

367/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. října 2016, 

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

Novela finančně zvýhodňuje uchazeče o zaměstnání, 

kteří budou ochotni odpracovat alespoň 20 hodin 

veřejné služby měsíčně. 

1.2.2017  

368/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. října 2016, 

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

Provádí transpozici tzv. čtvrté AML směrnice a 

implementaci požadavků výboru Moneyval Rady 

Evropy. Cílem je posílení opatření k zabránění 

zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu. Konkrétně je 

obsahem např. zřízení rejstříku skutečných vlastníků 

právnických osob, transformace FAÚ (dnes součást 

MF) na samostatný Finanční analytický úřad, mezi 

nové povinné osoby zařazuje provozovatele loterií, 

upravuje problematiku tzv. politicky exponovaných 

osob apod. V souvislosti s tím mění některé zákony, 

např. zákon o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob, daňový řád, zákon o svobodném 

přístupu k informacím, zákon o soudních poplatcích, 

1.1.2017 PS-NVZ 



 

 

zákon o zadávání veřejných zakázek a další.  

369/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. října 2016, 

kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Změny se týkají především snížení limitu částic 

polétavého prachu PM2,5, povinných kontrol kotlů na 

pevná paliva do příkonu 300 kW včetně domácností, 

emisních limitů látek obtěžujících zápachem, 

vyhlašování ukončování smogových situací, uznávání 

emisních plaket a dalších opatření.  

1.1.2017  

370/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. října 2016, 

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

Novela upřesňuje bližší podmínky pro obce pro 

umisťování technické infrastruktury a dále upřesňuje 

pravomoc obecního úřadu. 

14.12.2016  

371/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. října 2016, 

kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 

ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy EU, 

zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy EU a 

upravuje práva a povinnosti osob a působnost 

správních orgánů při nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy a genetickými produkty.  

1.1.2017  

372/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších 

podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými 

organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy EU a 

upravuje bližší podmínky nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy a genetickými produkty 

např. stanoví vzory některých dokumentů, náležitosti 

a postupy hodnocení rizik, prahovou hranici výskytu 

příměsí a další pravidla. 

1.1.2017  

373/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 

o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního 

systému 

Je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 372/2011 Sb. o 

zdravotních službách. Stanoví způsob předávání 

osobních a dalších údajů do Národního 

zdravotnického informačního systému. 

1.1.2017  

374/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2016 

o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů 

o nich 

V návaznosti na přímo použitelný předpis o 

uplatňování dozoru nad bezpečností v Euratomu 

upravuje evidenci a kontrolu jaderných materiálů a 

způsob oznamování. 

1.1.2017  

375/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2016 

o vybraných položkách v jaderné oblasti  

Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 263/2016 

Sb., atomový zákon. 
1.1.2017  

376/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2016 

o položkách dvojího použití v jaderné oblasti  

Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 263/2016 

Sb., atomový zákon. 
1.1.2017  

377/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2016 

o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním 

odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo 

pracoviště III. nebo IV. kategorie 

Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 263/2016 

Sb., atomový zákon. 
1.1.2017  

378/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2016 

o umístění jaderného zařízení 

Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 263/2016 

Sb., atomový zákon. 
1.1.2017  

379/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2016 

o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě 

Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 263/2016 

Sb., atomový zákon. 
1.1.2017  



 

 

radioaktivní nebo štěpné látky 

380/2016 Sb. 

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY 

ze dne 15. listopadu 2016 

o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky 

 22.11.2016  

381/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 

o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona 

o spotřebitelském úvěru 

Stanoví podrobně náležitosti podkladů v oblasti 

poskytování úvěrů. 
1.12.2016  

382/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti 

platebních institucí, institucí elektronických peněz, 

poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů 

elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších 

předpisů 

Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 284/2009 

Sb., o platebním styku. Nově zavádí povinnost 

žadatelů o zápis do registru poskytovatelů platebních 

služeb malého rozsahu nebo vydavatelů 

elektronických peněz malého rozsahu předkládat 

s žádostí doklady o výši počátečního kapitálu a jeho 

původu. 

1.12.2016  

 


