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Odbor legislativní 

 

Analýza právních předpisů 9/2016 
 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

260/2016 Sb. 

 

VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2016 

 

o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se 

elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání 

veřejných zakázek a certifikátu shody 

 

Vyhláška upravuje podmínky pro používání 

elektronického nástroje při provádění elektronických 

úkonů při zadávání veřejných zakázek (např. pro 

poskytování přístupu k dokumentům a informacím, 

doručování, podávání, příjmu a otevírání nabídek 

včetně požadavků na pořizování záznamů o 

elektronických úkonech a další). 

1.10.2016 PS-NVZ 

263/2016 Sb. 

 

ZÁKON ze dne 14. července 2016 

atomový zákon 

 
1.1.2017  

264/2016 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2016, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

atomového zákona 

 

1.1.2017  

265/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. srpna 2016 

o vydání zlaté mince "Hrad Bezděz" po 5 000 Kč 

 
21.10.2016  

266/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. srpna 2016, 

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) 

 

1.1.2017  

267/2016 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 8. srpna 2016 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  Znojmo 

 
19.8.2016  

268/2016 Sb. NÁLEZ Ústavního soudu 

Ruší obecně závaznou vyhlášku obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 

2015 

 

19.8.2016  

269/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. srpna 2016 

o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a 

bezpečnostního kódu poplatníka 

 

1.12.2016  
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270/2016 Sb. SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 18. srpna 2016 

o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 

 
1.9.2016  

271/2016 Sb. NÁLEZ Ústavního soudu 

Zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

 
29.8.2016  

272/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2016 

o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních 

částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a 

daní z příjmů 

 

1.9.2016  

273/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

1.9.2016  

274/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2016 

 

o standardech pro akreditace ve vysokém školství  

Nařízení stanoví standardy pro institucionální 

akreditaci, standardy pro akreditaci studijního 

programu, standardy pro akreditaci habilitačního 

řízení a standardy pro akreditaci řízení ke jmenování 

profesorem 

1.9.2016 
PR-P, 

STUD 

275/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2016 

 

o oblastech vzdělávání ve vysokém školství  

Nařízení vymezuje jednotlivé oblasti vzdělávání 

uvedené v příloze č. 3 k zákonu o vysokých školách, 

a to základní tematické okruhy, které jsou pro danou 

oblast vzdělávání charakteristické a určující, výčet 

typických studijních programů spadajících pod danou 

oblast vzdělávání a dále rámcový profil absolventů v 

dané oblasti vzdělávání s uvedením hlavních cílů 

vzdělávání. 

1.9.2016 
PR-P, 

STUD 

276/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. srpna 2016 

 

o předávání údajů do registru docentů, profesorů a 

mimořádných profesorů vysokých škol  

Vyhláška upravuje formát a strukturu datové zprávy, 

jejímž prostřednictvím veřejné, soukromé a státní 

vysoké školy a poskytovatelé zahraničního 

vysokoškolského vzdělávání na území České 

republiky předávají do registru docentů, profesorů a 

mimořádných profesorů vysokých škol změny v 

údajích týkajících se jejich zaměstnanců a rovněž i  

technické podmínky a lhůty předávání těchto údajů. 

1.1.2017 
PR-P, 

STUD 

277/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. srpna 2016 

 

o předávání statistických údajů vysokými školami  

Vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné 

předpisy Evropské unie termíny, strukturu a formu, 

ve které vysoké školy Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy předávají údaje o uchazečích o přijetí 

ke studiu ve studijních programech a o účastnících a 

absolventech celoživotního vzdělávání, informace z 

matrik studentů a další údaje o zaměstnancích 

vysokých škol a jejich odměňování. 

1.9.2016 
PR-P, 

STUD 

278/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. srpna 2016 

 

Vyhláška upravuje formát a strukturu datové zprávy, 

jejímž prostřednictvím veřejné vysoké školy, 
1.1.2017 

PR-P, 

STUD 
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o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace  

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra vkládají do 

registru řízení o žádostech o uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace údaje týkající 

se každého jimi vedeného správního řízení o žádosti o 

uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a 

kvalifikace v České republice podle § 89 zákona o 

vysokých školách a rovněž technické podmínky a 

lhůty pro předávání těchto údajů. 

279/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. srpna 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb. 

 

1.9.2016  

280/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. srpna 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

vyhlášky 

 

1.9.2016  

281/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2016,  
kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních 

požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní 

lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné 

praktické lékařství 

 

12.9.2016  

282/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. srpna 2016 

o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a 

které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských 

zařízeních 

 

20.9.2016  

283/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2016 

o stanovení prioritních dopravních záměrů  

 
12.9.2016  

284/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 

k provedení některých ustanovení zákona o pyrotechnice  

 
27.9.2016  

285/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 

o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení 

vojáků z povolání 

 

27.9.2016  

286/2016 Sb.  VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 

změna označení Vojenské policie a vojenských policistů  

 
27.9.2016  

287/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 

o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních 

náležitostí vojákům v záloze ve službě  

 

12.9.2016  

288/2016 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí ze dne 25. srpna 

2016 

státy, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským 

průkazem 

 

12.9.2016  

289/2016Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2016 

změna vyhlášky o technických požadavcích na výrobu lihu  

 
1.1.2017  

290/2016 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 5. září 2016   12.9.2016  
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o vydání výměru MF o změně seznamu zboží s regulovanými 

cenami 

291/2016 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 1. září 2016  

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

 
12.9.2016  

292/2016Sb. SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 6. září 2016 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

 
12.9.2016  

293/2016 Sb. ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, 

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže  

 
19.10.2016  

294/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2016, 

kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení 

spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti 

rozhodné pro spojení 

 

19.10.2016  

295/2016 Sb. ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, 

kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 

zprostředkovatelích 

 

1.12.2016  

296/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. srpna 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení 

dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu 

přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů  

Nařízení rozšiřuje okruh plnění pro použití režimu 

přenesení daňové povinnost 
1.10.2016 EO 

297/2016 Sb. ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce  

Zákon ruší (mimo jiné) zákon č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a implementuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 

a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

19.9.2016 CIV, KR 

298/2016 Sb. ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, 

 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

V souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce a se zrušením zákona č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu, mění 66 různých zákonů, 

např. trestní řád, občanský soudní řád, zákon o 

účetnictví, zákon o sociálním zabezpečení, zákon o 

svobodném přístupu k informacím, autorský zákon, 

zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací, soudní řád správní, zákon o DPH, zákon o 

archivnictví a spisové službě, správní řád, zákon o 

správních poplatcích, zákon o elektronických 

komunikacích, zákon o ochraně utajovaných 

informací, zákon o střetu zájmů, zákon o 

nemocenském pojištění, zákoník práce, daňový řád, a 

další. 

21.9.2016 
OPR, EO, 

PER, OL, 

299/2016 Sb. ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, 

kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně 

některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších 

 

1.10.2016  
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předpisů, a další související zákony 

300/2016 Sb. ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 

o centrální evidenci účtů 
 

6.10.2016  

301/2016 Sb. ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o centrální evidenci účtů 

 

6.10.2016  

302/2016 Sb. ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, 

kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v 

politických stranách a v politických hnutích, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

21.9.2016  

303/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při 

určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského 

uplatnění vojáků 

 

21.9.2016  

304/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při 

určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského 

uplatnění vojáků 

 

23.9.2016  

305/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 

o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České 

národní bance 

 

23.9.2016  

306/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2016, 

kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví  
 

23.9.2016  

307/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2016 

o žádostech podle zákona o pojišťovnictví  
 

23.9.2016  

308/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním 

obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

23.9.2016  

309/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém 

auditu a energetickém posudku 

Vyhláška upravuje postup při provádění 

energetického auditu. 11.10.2016 PS-E 

310/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2016 

o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 

zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017 

 

1.1.2017  

311/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů  

 

1.10.2016  

312/2016 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí 

ze dne 12. září 2016 

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  

 

26.9.2016  
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313/2016 Sb. SDĚLENÍ Českého statistického úřadu 

ze dne 21. září 2016 

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-

DRG) 

 

1.1.2017  

314/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2016 

o uznávání organizací producentů a sdružení organizací 

producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými 

zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 

Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace 

trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků  

 

1.10.2016  

315/2016 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 19. září 2016 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

 
26.9.2016  

316/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. září 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

1.1.2017  

317/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních 

prohlídkách 

 

17.10.2016  

318/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči  

 
17.10.2016  

 


