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Odbor legislativní 

Analýza právních předpisů 12/2016 

 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

383/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 

komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 

Vyhláška provádí změny kupónů emise roku 2017 

(popis, vzory) a změnu rozsahu zpoplatněných 

pozemních komunikací. 

1.12.2016 PS 

384/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2016 

o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru 

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu 

č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Upravuje 

podrobnosti nového systému prokazování odborné 

způsobilosti distributorů spotřebitelského úvěru 

prostřednictvím odborné zkoušky vykonané u osoby 

akreditované Českou národní bankou. 

1.12.2016  

385/2016 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 16. listopadu 2016 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

Jedná se o opakování voleb z důvodu, že neproběhly 

řádně. 
30.11.2016  

386/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ze dne 16. listopadu 2016 

o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací 

schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích 

zemí 

MŠMT podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., 

o veřejných výzkumných institucích, vyhlašuje 

aktualizovaný seznam výzkumných organizací 

schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze 

třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.  

30.11.2016 VYZ 

387/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2016, 

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, a vyhláška 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 

znění pozdějších předpisů 

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. Upravuje zejména podmínky ukládání 

odpadů na skládky. 

1.1.2017  

388/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání 

a postavení církví a náboženských společností a o změně 

některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu 

č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech; účelem je promítnutí změn, ke kterým 

dochází na základě zákona č. 192/2016 Sb., kterým se 

mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

1.1.2017  
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společnostech), ve znění pozdějších předpisů  ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

389/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí 

narození Jana Jessenia 

Na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance v platném znění, ČNB stanoví náležitosti 

pamětní mince. 

14.12.2016  

390/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví 

ze dne 28. listopadu 2016 

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní 

a mimořádná očkování pro rok 2017 

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst.  1 písm. e) 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení 

Národní imunizační komise antigenní složení 

očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní 

a mimořádná očkování pro rok 2017. 

2.12.2016  

391/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. listopadu 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení 

používání některých nebezpečných látek v elektrických 

a elektronických zařízeních 

Nařízení zapracovává příslušný předpis EU 

a upravuje omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických 

zařízeních (např. spotřebiče pro domácnost, zařízení 

informačních technologií, telekomunikační zařízení, 

spotřební elektronika, hračky atd.) a další podmínky 

pro uvádění elektrozařízení na trh. 

31.12.2016 PS 

392/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších 

podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve 

znění vyhlášky č. 58/2010 Sb. 

Cílem je především transpozice směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 

2015, pokud jde o možnost členských států omezit či 

zakázat pěstování geneticky modifikovaných 

organismů na svém území. 

1.1.2017  

393/2016 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu 

ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 3 zákona  

č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o 

změně některých zákonů (zákon o státním občanství České 

republiky) 

Návrh zamítnut. 7.12.2016  

394/2016 Sb. SDĚLENÍ Ústavního soudu 

Nevylučuje-li zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu návrhu, 

popřípadě napadení nepřipuštění takové změny 

návrhu cestou odvolání, je ústavní stížnost směřující 

proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu 

podle § 95 odst. 2 občanského soudního řádu, 

nepřípustná podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 

Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.  

7.12.2016 OPR 

395/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech  

a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního 

rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 

samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí 

Cílem je zajištění vykazování příjmů a výdajů 

rezervních fondů OSS v členění na paragrafy a 

položky rozpočtové skladby dle požadavků Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013. 

Změna se týká výkazů, které jsou organizačními 

1.1.2017  
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a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

složkami státu a státními příspěvkovými 

organizacemi zasílány do Centrálního systému 

účetních informací státu. 

396/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad 

nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské 

a potravinářské inspekce pro účely kontroly 

Cílem je především stanovit paušální částku nákladů 

vzniklých v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 

písm. c) bodu 2 zákona o Státní zemědělské 

a potravinářské inspekci. 

1.1.2017  

397/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 

o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy  

a jedlé tuky a oleje 

Nahrazuje vyhlášku č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví 

požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené 

krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších 

předpisů. Navrhovanou vyhláškou se provádí 

adaptace platné právní úpravy na předpisy Evropské 

unie. 

1.1.2017  

398/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 

o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, 

ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici  

Nahrazuje vyhlášku Ministerstva zemědělství 

č. 331/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 419/2000 Sb. 

Požadavky na koření, jedlou sůl, dehydratované 

výrobky, ochucovadla a hořčici jsou převzaty z této 

vyhlášky a zároveň přizpůsobeny přímo použitelným 

předpisům Evropské unie a technologickému vývoji v 

potravinářství. Potřeba některých změn a zpřesnění 

vyplynula také z praxe. 

1.7.2017  

399/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 

o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců 

veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017 

Na základě zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 

veřejné zdravotní pojištění, stanoví nákladové indexy 

sloužící pro výpočet příjmů zdravotních pojišťoven 

v rámci přerozdělování pojistného v daném 

kalendářním roce. 

1.1.2017  

400/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální 

bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky 

č. 415/2013 Sb. 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 412/2005 

Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti. Účelem je snížení 

administrativní a finanční zátěže kladené na fyzické 

osoby, které podaly žádost fyzické osoby o vydání 

osvědčení fyzické osoby nebo o vydání dokladu 

o bezpečnostní způsobilosti, a na fyzické osoby, které 

jsou držiteli vydaného osvědčení fyzické osoby nebo 

dokladu o bezpečnostní způsobilosti.  

1.1.2017  

401/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 28. listopadu 2016 

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a 

některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 

236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s 

výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 236/1995 

Sb., o platu a dalších náležitostech spojených 

s výkonem funkce představitelů státní moci 

a některých státních orgánů a soudců a poslanců 

Evropského parlamentu. 

12.12.2016  
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orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění 

pozdějších předpisů 

402/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 28. listopadu 2016 

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a 

některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 

Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem 

funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů  

a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění 

pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 236/1995 

Sb., o platu a dalších náležitostech spojených 

s výkonem funkce představitelů státní moci 

a některých státních orgánů a soudců a poslanců 

Evropského parlamentu. 

12.12.2016  

403/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 28. listopadu 2016 

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních 

zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých 

dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění 

zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní 

pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích 

a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 201/1997 

Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních 

zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 

Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 

v rozpočtových a v některých dalších organizacích  

a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 

12.12.2016  

404/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 

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) 

Vyhláška stanoví náležitosti a členění výkazů 

nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav 

v energetických odvětvích, termíny, rozsah a pravidla 

pro sestavování výkazů. 

1.1.2017 PS 

405/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu 

ze dne 6. prosince 2016 

o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových 

statistických znaků 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., 

o státní statistické službě, v platném znění. 
12.12.2016  

406/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu 

ze dne 2. prosince 2016 

o vydání cenových rozhodnutí 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 526/1990 

Sb., o cenách, v platném znění. 
12.12.2016 PS 

407/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. listopadu 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení 

podrobností evidence využití půdy podle uživatelských 

vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb. 

Důvodem je zejména zohlednění zkušeností a výklad 

Evropské komise k implementaci nových pravidel 

společné zemědělské politiky v oblasti evidence 

půdy. Nařízení na národní úrovni stanovuje nebo 

upřesňuje některé podmínky evidence využití půdy, 

zejména jde o zjednodušení definice úhoru.  

1.1.2017  

408/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 

o požadavcích na systém řízení 

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

Sb., atomový zákon. Zapracovává příslušné předpisy 

Euratomu.  

1.1.2017  

409/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 263/2016 1.1.2017  
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o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 

a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě 

osoby zajišťující radiační ochranu registranta 

Sb., atomový zákon. Vyhláška upravuje způsob 

získávání oprávnění k výkonu činností zvláště 

důležitých z hlediska radiační ochrany a jaderné 

bezpečnosti a požadavky na žadatele o toto 

oprávnění. 

410/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2016, 

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 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 365/2000 

Sb. o informačních systémech veřejné správy a o 

změně některých dalších zákonů. Vyhláška doplňuje 

seznam obecních úřadů uvedených v příloze č. 1  

a zastupitelských úřadů uvedených v příloze č. 2 

zákona. 

1.1.2017  

411/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016, 

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 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 21/2006 Sb., 

o ověřování. Vyhláška rozšiřuje seznam úřadů 

oprávněných k provádění ověřovací agendy o 77 

obecních úřadů. 

1.1.2017  

412/2016 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 6. prosince 2016 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Jedná se o opakování voleb z důvodu, že neproběhly 

řádně. 
14.12.2016  

413/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra 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 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 301/2000 

Sb., matriční zákon. Upřesňuje pravidla provádění 

zápisů do matriky, doplňuje seznam matričních úřadů 

a mění některé tiskopisy související s agendou 

matričních zápisů. 

1.1.2017  

414/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. listopadu 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 

předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění. Dochází k navýšení 

odměn členů zastupitelstev. 

1.1.2017  

415/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru 

územní identifikace, adres a nemovitostí  

Zapracovává změny vyplývající z novelizace zákona 

č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a také 

změny vyplývající ze zákona č. 106/2016 Sb., kterým 

se mění obecní zřízení, krajské zřízení, zákon 

o hlavním městě Praze a katastrální zákon, a to 

zejména změny způsobu oznamování nově vzniklých 

částí obce, změny jejich názvů i zániku částí obce. 

Nově se dále stanoví provozní podmínky a popis 

rozhraní pro přístup k datům registru územní 

identifikace a k vytěžování databáze způsobem 

umožňující dálkový přístup. Novela také reaguje na 

požadavky editorů na upřesnění některých postupů při 

zápisu údajů do registru územní identifikace  

a praktické zkušenosti získané při provozu základních 

registrů. 

1.1.2017  
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416/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu  

s plynem 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), upravuje 

některá pravidla trhu s plynem. 

1.1.2017  

417/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2016 

o některých způsobech označování potravin  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č.  110/1997 

Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů. 

Zapracovává příslušný předpis EU, zároveň navazuje 

na přímo použitelný předpis EU a upravuje některé 

způsoby označování potravin a způsob označení 

šarže. 

 

1.1.2017  

418/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 136/2011 

Sb., o oběhu bankovek a mincí, jehož obsahem jsou 

převáženě změny legislativně technického charakteru 

a změny týkající se postupu pro zadržování 

a předávání nestandardně poškozených tuzemských 

bankovek nebo mincí ČNB. 

1.1.2017 EO 

419/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu  

ze dne 14. prosince 2016 

o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)  

Aktualizace Číselníku měn a fondů je prováděna na 

základě změn, které publikuje Mezinárodní 

organizace pro normalizaci (ISO). Předmětem 

aktualizace je zrušení měny běloruský rubl  

s alfabetickým kódem BYR a numerickým kódem 

974 k 31. prosinci 2016. 

1.1.2017  

420/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu 

ze dne 14. prosince 2016 

o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 

Aktualizace Číselníku zemí je prováděna na základě 

změn mezinárodní normy ISO 3166-1, které na svých 

stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro 

normalizaci (ISO). 

1.1.2017  

421/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění 

pozdějších předpisů 

Cílem je provedení změn v seznamu zdravotních 

výkonů - tj. zařazení nových výkonů, aktualizace 

stávajících výkonů, které svým obsahem (materiály, 

léky, přístroje) neodpovídaly skutečnosti, vyřazení 

výkonů, které se již nepoužívaly při vykazování 

zdravotní péče a byly nahrazeny modernějšími 

metodami či technologiemi. V souvislosti se 

zařazováním nových výkonů dochází i k inovaci 

pravidel pro vykazování.  

1.1.2017  

422/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2016 

o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje  

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

Sb., atomový zákon. Účelem je transpozice směrnice 

EU 2013/59/Euratom. 

1.1.2017  
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423/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení 

některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům 

a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 

pozdějších předpisů 

Reaguje na implementaci reformované Společné 

zemědělské politiky a na národní úrovni upřesňuje 

pravidla v oblasti poskytování přímých plateb a s tím 

související příjem žádostí a administrace těchto 

žádostí.  

1.1.2017  

424/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016 

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení 

neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo 

nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 361/2003 

Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů. V souvislosti s valorizací důchodů zvyšuje od 

1. ledna 2017 průměrný služební příjem před vznikem 

škody o 2,2 %. 

23.12.2016  

425/2016 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016 

o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, který 

stanovuje seznam informací povinně poskytovaných 

jako otevřená data. 

1.1.2017 OL 

426/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016 

o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na 

trh 

Zajišťuje transpozici směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/53/EU a tím splnění 

legislativních závazků plynoucích pro Českou 

republiku z členství v Evropské unii. Účelem je 

zkvalitnění regulace trhu s rádiovými zařízeními.  

7.1.2017  

427/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních 

tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve 

znění pozdějších předpisů 

Zvyšuje služební tarify vojáků z povolání. 1.1.2017  

428/2016 Sb.  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení 

seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro 

plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše 

stabilizačního příspěvku 

Upravuje výčet speciálních odborností a činností a 

s tím související poskytování stabilizačního 

příspěvku. 

1.1.2017  

429/2016 Sb.  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení 

seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti  

V návaznosti na novelu zákona č. 585/2004 Sb., 

branný zákon a nový zákon č. 45/2016 Sb., o službě 

vojáků v záloze provádí změnu u činností vázaných 

na služební místa s vojenskou hodností kapitán a 

major, zvýšení vojenské hodnosti u ředitele a 

zástupce ředitele krajského vojenského velitelství. 

1.1.2017  

430/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016 

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem 

nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní 

nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě 

náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu 

služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 

Sb., o vojácích z povolání, zvyšuje průměrný výdělek 

rozhodný pro výpočet náhrady o 2,2%. 

1.1.2017  



 

8 

 

nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady 

nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady 

poskytované vojákům a pozůstalým)  

431/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře  

a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka  

a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna 

poskytnout Fondu pojištění vkladů 

Upravuje formu, strukturu a způsob vedení 

a poskytování údajů podle zákona č. 156/2010 Sb., 

o bankách. Důvodem je zejména provedení 

potřebných úprav v souvislosti se změnou systému, 

prostřednictvím kterého Garanční systém finančního 

trhu provádí výplatu náhrad vkladů.  

1.1.2017  

432/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 

katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními 

cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky 

č. 344/2015 Sb. 

Upravuje ceny některých zemědělských pozemků, ke 

kterým došlo v průběhu 2. pololetí r. 2015 a 1. 

pololetí r. 2016, a to na základě zpřesnění 

bonitačního mapování některých bonitovaných půdně 

ekologických jednotek, změny ve výměře zemědělské 

půdy, nebo změn v hektarové výměře některých 

katastrálních území. 

1.1.2017  

433/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016 

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 

podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)  

V návaznosti na zvýšení procentní  výměry důchodů 

zvyšuje náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů 

na výživu pozůstalých o 2,2 %.  

23.12.2016 PER 

434/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních 

komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 

307/2015 Sb. 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích. Mění rozsah 

zpoplatněných pozemních komunikací v roce 2017 

mýtným. 

1.1.2017 PS 

435/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení 

podrobností užívání a provozování informačního systému 

datových schránek, ve znění pozdějších předpisů  

Upravuje pravidla pro náležitosti přístupových údajů 

pro přihlašování do datové schránky, elektronické 

prostředky pro přihlašování do datové schránky, 

technické podmínky a bezpečnostní zásady pro 

přístup do datové schránky, dobu uložení datové 

zprávy v datové schránce a seznam algoritmů, 

hashovacích funkcí, standardů a technických norem. 

Cílem je přispět ke zvýšení bezpečnosti informačního 

systému datových schránek. 

1.1.2017 CIV 

436/2016 Sb. SDĚLENÍ Ústavního soudu 

Podává výklad ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 

261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní 

částky účastníkům národního boje za osvobození, 

politickým vězňům a osobám z rasových nebo 

náboženských důvodů soustředěných do vojenských 

pracovních táborů. 

23.12.2016  

437/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2016 Vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské 1.1.2017  
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o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě  

a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech 

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně 

vyhlášky 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 (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady) 

unie a upravuje zejména technické podmínky 

a mikrobiologická kritéria použití upravených kalů na 

zemědělské půdě, mezní hodnoty koncentrací 

vybraných rizikových látek v půdě, dále postupy 

analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků 

a podmínky skladování upravených kalů.  

438/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. prosince 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu 

výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních 

limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb. 

Odstraňuje rozpor s právem EU, podle něhož bylo 

provedeno překlasifikování v oblasti prekursorů drog.  
1.1.2017  

439/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2016 

o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů 

odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování 

orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování 

hazardních her 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 186/2016 

Sb., o hazardních hrách. Stanoví minimální 

náležitosti výstupních dokumentů odborného 

posuzování a osvědčování a požadavky na jejich 

poskytování orgánům vykonávajícím státní správu 

v oblasti provozování hazardních her. 

1.1.2017  

440/2016 Sb.  

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2016 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních 

motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny 

pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad  

Stanovuje sazby základní náhrady za používání 

silničních motorových vozidel, sazby stravného 

a průměrnou cenu pohonných hmot pro účely 

poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. 

ledna 2017 

1.1.2017 EO 

441/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 

330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, 

o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku  

a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

exekutorem, ve znění pozdějších předpisů 

Snižuje sazbu odměny soudního exekutora za exekuci 

vedenou k vymožení peněžitého plnění, a to tak, že se 

vkládá nové tarifní pásmo do 50 000 Kč, v němž bude 

odměna soudního exekutora činit 10 % ze základu. 

Následující tarifní pásmo se bude vztahovat na 

přebývající částky do 3 000 000 Kč základu, odměna 

bude činit 15 % ze základu. Další tarifní pásma 

zůstanou nezměněna. Změní se i minimální odměna,  

a to na částku 2 000 Kč ze současných 3 000,- Kč.  

1.4.2017  

442/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2016, 

kterou se mění 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 vyhlášky č. 348/2014 Sb. 

Důvodem je navrácení možnosti roční platnosti 

přístupového hesla do systému ČSN online. Změny 

spočívají v zavedení možnosti zvolit ze dvou variant, 

půlroční nebo roční platnosti přístupového hesla  

k systému ČSN online. Dále zpřesňuje některé 

formulace. 

1.1.2017  

443/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2016, 

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

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku. Cílem je přiblížení zjištěné 
1.1.2017  
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o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 

pozdějších předpisů 

a sjednané ceny nemovitých věcí, upravuje pravidla 

pro výpočet základní ceny pozemků. 

444/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném 

dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů 

Cílem je zajištění souladu s právem EU. Změny se 

týkají oblasti klasifikace závažných porušení pravidel 

Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti 

podnikatele v silniční dopravě. 

1.1.2017  

445/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. prosince 2016 

o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním 

předmětem společné části maturitní zkoušky 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 561/2004 

Sb., školský zákon, stanoví obory vzdělání, v nichž je 

matematika zkušebním předmětem společné části 

maturitní zkoušky. 

1.1.2017  

446/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. prosince 2016 

o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České 

republiky v období do 31. prosince 2017  

Účelem je na základě aktuální potřeby umožnit 

nasazení vojáků ke střežení areálu muničních skladů 

Květná v Pardubickém kraji i v roce 2017. 

1.1.2017  

447/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2016, 

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 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 563/1991 

Sb., o účetnictví. Provádí změny legislativně 

technického charakteru související se snížením 

administrativní zátěže pro organizační složky státu 

a státní fondy. 

1.1.2017  

448/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 7. prosince 2016 

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 

3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti 

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že 

průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. 

čtvrtletí 2016 činí 27 000 Kč. 

27.12.2016 PER 

449/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. prosince 2016, 

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální 

podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s 

nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,  

a částek normativních nákladů na bydlení  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře. Stanoví výši nákladů 

srovnatelných s nájemným, částek, které se 

započítávají za pevná paliva a částek normativních 

nákladů na bydlení pro účely příspěvku na bydlení ze 

státní sociální podpory pro rok 2017. 

1.1.2017  

450/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. prosince 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se 

stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění 

pozdějších předpisů 

Uvádí do souladu nařízení vlády č. 173/1997 Sb. 

s technickou normou ČSN EN 1846-2+A1 a zpřesňuje 

okruh povinných hospodářských subjektů. 

11.1.2017  

451/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, 

kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování  

a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 

Účelem je transpozice směrnice 2014/28/EU. 

Upravuje zejména pravidla pro nakládání 

s výbušninami, označování a evidence výbušnin.  

13.1.2017  

452/2016 Sb. 
ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, 

kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve 

Účelem je transpozice směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 
1.3.2017  
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znění pozdějších předpisů, a další související zákony  2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících  

s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k 

platebním účtům se základními prvky.  

Stanoví povinnost sjednocení terminologie platebního 

styku, pravidla pro provozování srovnávacích 

internetových stránek a povinné umožnění změny 

platebního účtu (tzv. switching). 

453/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 1. prosince 2016, 

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů 

Rozšiřuje stávající daňové zvýhodnění minerálních 

olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě (která 

v současné době zahrnuje pouze rostlinnou výrobu) 

i na minerální oleje spotřebované při vybraných 

činnostech živočišné výroby a produkci zvířat (chovu 

skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem 

získávání, zpracování nebo výroby živočišných 

produktů nebo produkce těchto chovných 

a plemenných zvířat evidovaných podle 

plemenářského zákona). 

1.3.2017  

454/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 1. prosince 2016, 

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů 

Novela znovu zavádí osvobození od daně z příjmu 

u některých výsluhových náležitostí vojáků 

z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů 

a upravuje resp. zpřesňuje některé podmínky pro 

osvobození od daně z příjmu. 

1.1.2017 EO 

455/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, 

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

Novela mění zákon č. 40 /2009 Sb., trestní zákoník, 

zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č.  119/2002 

Sb., o zbraních a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Upravuje zejména oblasti financování a podpory 

terorismu, svádění k maření výkonu spravedlnosti, 

úplatkářství a rasismus, xenofobii a jinou 

nesnášenlivost.  

1.2.2017 OPR 

456/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, 

kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 

a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon  

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 

Novelizuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel (zavádí označení údaje o adrese trvalého 

pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla 

zvláštní matriky jako adresy úřadu, dále zákon č. 

325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., 

o pobytu cizinců na území ČR, zákon č. 328/1999 

Sb., o občanských průkazech, zákon č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech. 

1.6.2017  

457/2016 Sb. 
ZÁKON ze dne 7. prosince 2016 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2017  
Stanoví státní rozpočet ČR na rok 2017 1.1.2017  

458/2016 Sb. ZÁKON ze dne 19. prosince 2016, Novela stanoví povinné zastoupení zástupců 14.1.2017 OPR 
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kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  

zaměstnanců v dozorčích radách akciových 

společností. 

459/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 14. prosince 2016, 

kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 

znění pozdějších předpisů 

Upravuje a zpřesňuje některá ustanovení zákona č. 

360/1992 Sb., autorizačního zákona a uvádí 

autorizační zákon do souladu se zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) . 

1.1.2017 PS 

460/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 14. prosince 2016, 

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

a další související zákony 

Novela mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, dále zákon č. 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích, zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon 

č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon 

č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zákon  

č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních 

a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob. Upravuje např. 

sjednávání pracovněprávních vztahů s nezletilými, 

dále omezení svéprávnosti, svěřenské fondy, nájem 

bytu a domu a další. 

28.2.2017 OPR, PER 

461/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 14. prosince 2016, 

kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření  

a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona 

České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

Novela zejména stanoví povinnost stavební spořitelny 

poskytovat pro účely výkonu kontroly dodržování 

podmínek pro poskytování státní podpory informace 

a objasnění skutečností souvisejících s touto 

kontrolou. Další změnou je doplnění registrovaného 

partnera mezi osoby blízké, což umožní poskytnout 

úvěr ze stavebního spoření také k financování 

bytových potřeb této osoby. 

1.2.2017  

462/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 14. prosince 2016, 

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů 

Novela přináší zejména změny v části osmé týkající 

se uvádění nefinančních informací a informací 

týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky 

a skupinami. Jedná se o transpozici směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 

22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU. 

1.1.2017 EO 

463/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě, ve znění pozdějších předpisů 

Hlavními změnami je zdokonalená úprava transferů 

do zahraničí, nový způsob zatřiďování výdajů na 

placení daně z přidané hodnoty a zpřesnění úpravy 

převodů uvnitř organizace. 

1.1.2017  

464/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2016 

o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na 

přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu  

a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro 

Stanoví postup při přijímání žádostí o poskytnutí 

dotace ze státního rozpočtu na přijetí odůvodněného 

opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu 

a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb 

1.1.2017 PS 
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bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení 

obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro 

veřejnou potřebu 

pro bydlení nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke 

snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě 

určené pro veřejnou potřebu, dále postup při 

zprostředkování dotace krajem, náležitosti žádosti 

a lhůty pro její podání. 

465/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky  

č. 343/2009 Sb. 

Stanoví hygienické požadavky na provoz lesních 

mateřských škol s ohledem na rozšíření soustavy 

předškolního vzdělávání a definici lesní mateřské 

školy. 

14.1.2017  

466/2016 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2016 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

Jedná se o opakování voleb z důvodu, že neproběhly 

řádně. 
30.12.2016   

 


