
 

 

 

Odbor legislativní 

 

Analýza právních předpisů 10/2016 

 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

319/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 6. září 2016, 

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

Novela zejména implementuje směrnici 2012/34 EU 

do české legislativy v oblasti drážní dopravy, 

upravuje např. provozování zařízení služeb na 

určitých drahách, nová pravidla přístupu na dráhu, 

licencování dopravců, financování drážní 

infrastruktury, atd.  

1.4.2017  

320/2016 Sb. 
ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 

o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře  

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 

a upravuje postavení, působnost a organizaci Úřadu 

pro přístup k dopravní infrastruktuře a právní poměry 

při zaměstnávání některých fyzických osob 

zařazených v Úřadu. 

1.4.2017  

321/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 6. září 2016, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním 

původu majetku 

Novelizuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z  příjmů 

a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Umožňuje 

správci daně vyzvat poplatníka k prokázání původu 

majetku a případně jej dodatečně zdanit. Dále zvyšuje 

horní hranici trestní sazby za porušení povinnosti 

učinit pravdivé prohlášení o majetku z jednoho roku 

na tři roky vězení a umožňuje uložení i peněžitého 

trestu. 

1.12.2016 EO 

322/2016 Sb. 
ZÁKON ze dne 6. září 2016, 

kterým se mění volební zákony a další související zákony  

Mění zákon o volbách do Parlamentu ČR, o volbách 

do zastupitelstev krajů, o volbách do Evropského 

parlamentu, o volbě prezidenta republiky, o volbách 

do zastupitelstev obcí, jednací řád Senátu a 

v souvislosti s tím i soudní řád správní. Změny se 

týkají úpravy financování volebních kampaní včetně 

výdajových limitů na volební kampaně. 

1.1.2017  

323/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 6. září 2016, 

kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a 

devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 

Mění zákon o oběhu bankovek a mincí (upravuje 

např. definici nestandardně poškozených bankovek a 

mincí, požadavky na bankomaty a podobná zařízení), 

18.10.2016  



 

 

219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů dále upravuje krizový zákon, trestní zákoník a ruší 

devizový zákon. 

324/2016 Sb. 

ZÁKON ze dne 6. září 2016 

o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)  

Zákon upravuje dodávání biocidních přípravků na trh 

a jejich používání. Účelem zákona je adaptace 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání 

biocidních přípravků na trh a jejich používání do 

právního řádu ČR. 

18.10.2016  

325/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2016 

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, 

přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného 

vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro 

stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní 

výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů 

v roce 2017 

Stanoví výši všeobecného vyměřovacího základu a 

přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu, 

výši redukčních hranic, výši základní výměry 

důchodu a zvýšení vyplácených důchodů pro 

provádění důchodového pojištění v roce 2017.  

1.1.2017 PER 

326/2016 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2016 

o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017  

Zvyšuje některé příplatky k důchodu (týkající se 

zmírnění některých křivd způsobených 

komunistickým režimem v oblasti sociální, ocenění 

účastníků národního boje za vznik a osvobození 

Československa a jednorázové peněžní částky 

některým účastníkům národního boje za osvobození v 

letech 1939 až 1945). 

1.1.2017  

327/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových 

poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 

279/2015 Sb. 

Upravuje platové tarify státních zaměstnanců.  1.11.2016  

328/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 29. září 2016 

o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a 

nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího 

nošení 

Vyhláška stanovuje vzor dotazníku sloužícího k 

získání základních údajů o občanovi pro účely 

odvodního řízení, vzory vojenských dokladů a 

nakládání s nimi a vzor osobní známky a pravidla 

jejího nošení. 

10.10.2016  

329/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se 

stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 

bezpečnostních sborů pro rok 2016 

Stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 

bezpečnostních sborů pro rok 2016. 
1.11.2016  

330/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2016, 

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 

bezpečnostních sborů pro rok 2017 

Stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 

bezpečnostních sborů pro rok 2017. 
1.1.2017  

331/2016 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 29. září 2016 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
 10.10.2016  

332/2016 Sb. 
SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 10. října 2016 

 
 11.10.2016  



 

 

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do 

zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016  

333/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 11. října 2016 

o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle 

zákona o biocidech 

Jedná se o prováděcí právní předpis k návrhu zákona 

o biocidních přípravcích a účinných látkách a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

biocidech), který byl dne 29. 6. 2016 schválen ve 3. 

čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.  

18.10.2016  

334/2016 Sb. NÁLEZ Ústavního soudu, ze dne 23. 8. 2016, 

Ustanovení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o 

zvláštních řízeních soudních, týká-li se řízení o 

určení, zda tu manželství je či není, se dnem 

vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů zrušuje.  

17.10.2016  

335/2016 Sb. NÁLEZ Ústavního soudu, ze dne 7. 6. 2016, 

Ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. e) obecně závazné 

vyhlášky města Chrastava č. 2/2014 k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba 

nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze 

rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu kratší, a 

vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný 

pořádek v obci, včetně omezení těchto činností se ruší 

dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.  

17.10.2016  

336/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 

ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za 

práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 

Dochází ke zvýšení sazby minimální mzdy; zvýšení 

nejnižších úrovní zaručené mzdy; zrušení sazby 

minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při 

omezeném pracovním uplatnění zaměstnance od 1. 

ledna 2017. 

1.1.2017 PER 

337/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 

ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za 

práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví 

odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 

zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 

Sb. 

Vymezuje ztížené pracovní prostředí související 

s oblastí dopravy a stanoví výši příplatku ke mzdě  za 

práci ve ztíženém pracovním prostředí, dále upravuje 

pracovní dobu a dobu odpočinku zaměstnanců 

v dopravě a stanoví odměnu zaměstnance za dobu 

čekání mezi spoji. 

1.1.2017  

338/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2016, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 

196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců 

pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský 

tarif), ve znění pozdějších předpisů 

Návrh vyhlášky stanoví výši paušálně stanovené 

náhrady hotových výdajů Notářské komory České  

republiky za poskytování údajů z Rejstříku zástav a 

výši jednorázové náhrady hotových výdajů Notářské 

komory České republiky za zřízení dálkového a 

nepřetržitého přístupu k údajům z Rejstříku zástav.  

2.11.2016  

339/2016 Sb. SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu Upravuje některé regulované ceny podle zákona č. 1.10.2016 PS-E 



 

 

ze dne 10. října 2016 o vydání cenových rozhodnutí 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o 

změně některých zákonů, dále cenové rozhodnutí č. 

4/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se mění cenové 

rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 

5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se 

stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, a 

cenové rozhodnutí č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, 

kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje 

energie. 

340/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 17. října 2016 

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny 

Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. 

října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (II. kolo) 

 18.10.2016  

341/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení 

bližších podmínek při provádění opatření společné organizace 

trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a 

vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 

318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné 

organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších 

předpisů 

Návrh zajišťuje realizaci Programu podpor ve 

vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na 

léta 2014 až 2018, který byl uznán Evropskou komisí 

koncem září 2013, a díky němuž Česká republika 

bude moci každoročně čerpat finanční prostředky 

Evropské unie. 

1.11.2016  

342/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2016 

o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s 

restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob 

zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu 

Cílem je zmírnění sociálních dopadů na zaměstnance 

vyplývajících z restrukturalizace nebo útlumu 

činnosti těch právnických osob, jež se zabývají 

těžbou uhlí nebo uranu hlubinných způsobem a 

zavedení opatření kompenzující ztrátu pracovních 

míst v Ústeckém kraji v souvislosti s útlumem těžby 

hnědého uhlí. 

1.12.2016  

343/2016 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí 

ze dne 13. října 2016, 

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše 

redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu 

platných v roce 2017 

Stanoví výši redukčních hranic platných pro rok 2017 

pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely 

nemocenského pojištění. 

26.10.2016 PER 

344/2016 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 12. října 2016 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
 26.10.2016  

345/2016 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2016 

o lodní výstroji 

Cílem je v souladu s evropskou úpravou určit 

pravidla pro umísťování námořní lodní výstroje na 

loď a stanovení technických požadavků, které musí 

tato výstroj při umístění na loď splňovat.  

10.11.2016  

346/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2016, 

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

tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve 

Cílem je zvýšení služebních tarifů. 1.11.2016  



 

 

znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb. 

347/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2016 

o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost 

Stanoví sazby poplatků na odbornou činnost SÚJB, a 

to za žádost o vydání některých povolení a za trvání 

těchto povolení. 

1.1.2017  

348/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 19. října 2016 

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a 

regulačních omezení pro rok 2017 

Stanoví hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče 

hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení 

na rok 2017. 

1.1.2017  

349/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. října 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení 

hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu 

hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů 

zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění 

vyhlášky č. 264/2015 Sb. 

Reaguje na aktualizaci směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 

2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a 

zhoršováním stavu a následně vydané směrnice 

komise 2014/80/EU ze dne 20. června 2014, kterou se 

mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před 

znečištěním a zhoršováním stavu, přičemž 

přidává fosforečnany do minimálního seznamu 

zněčišťujících látek a jejich ukazatelů a částečně 

mění požadavky na způsob stanovení prahových 

hodnot podzemních vod. 

1.11.2016  

350/2016 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. října 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a 

plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších 

předpisů 

Promítá požadavky směrnice 2014/80/EU do českého 

právního řádu, upravuje oproti platné právní úpravě 

přehled informací, které mají členské státy 

poskytnout ohledně útvarů podzemních vod se 

zaměřením na znečišťující látky a jejich ukazatele, 

pro něž byly stanoveny normy jakosti podzemních 

vod a související formální úpravy. 

1.11.2016  

351/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. října 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších 

předpisů 

Cílem je vyhlásit revize zranitelných oblastí a revizi  

akčního programu. 
1.11.2016  

352/2016 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2016 

o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu  

Upravuje ocenění udělované ministrem průmyslu a 

obchodu k ohodnocení zásluh, celoživotní práce nebo 

za významný čin v oblasti průmyslu nebo obchodu. 

1.12.2016  

353/2016 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 24. října 2016 

o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání  

Nahrazuje stávající vyhlášku 671/2004Sb. a upravuje 

podrobnosti přijímacího řízení v návaznosti na změny 

přijaté pro přijímání uchazečů ke střednímu 

vzdělávání ve školském zákoně na základě zákona 

č.178/2016Sb. 

31.10.2016  

354/2016 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 17. října 2016 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
 31.10.2016  

     

 


