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Odbor legislativní 

Analýza právních předpisů 6/2017 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

164/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2017, 

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb.,  

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve 

znění pozdějších předpisů 

Cílem je provedení potřebných úprav v souvislosti 

s novelou zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření 

a státní podpoře stavebního spoření. Stanoví 

podmínky provozování informačního systému,  

technické podrobnosti podání žádosti stavební 

spořitelny o roční zálohy státní podpory stavebního 

spoření, technické podrobnosti podání informace 

o vracené evidované nebo vyplacené státní podpoře 

stavebního spoření a technické podrobnosti podání 

žádosti stavební spořitelny o změnu údajů  

o účastnících evidovaných v informačním systému.   

1.7.2017  

165/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 24. května 2017 

o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě 

vyššího stupně 

Podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání je Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě 

vyššího stupně na roky 2016 - 2019, uzavřený dne 29. 

3. 2017 mezi Odborovým svazem Stavba ČR, 

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního 

hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a 

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, závazný i 

pro další zaměstnavatele s převažující činností v 

odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických 

činností CZ-NACE s číselným označením 08.1, 

16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9, 41, 42 a 43. 

1.7.2017  

166/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 5. června 2017, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 

Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček 

některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech 

prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů  

Přesněji vymezuje příslušnost vrchního státního 

zastupitelství ohledně trestných činů spojených 

s terorismem a trestných činů spojených 

s insolvenčním řízením. 

1.7.2017 OPR 

167/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 5. června 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších 

Účelem je transpozice legislativy EU; upravuje 

některé technické požadavky na kódování lidských 
24.6.2017  
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požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání 

a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky 

č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb. 

tkání a buněk, a dále postupy pro ověřování 

rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro 

dovážené tkáně a buňky. 

168/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2017, 

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

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů 

Cílem je zejména zmírnit rozdíly v platových tarifech 

srovnatelných kategorií zaměstnanců podle 

jednotlivých stupnic. Snižuje počet platových tarifu  

z celkových devíti na šest, dále zavádí zvláštní 

příplatek pro vymezenou kategorii zdravotnických 

pracovníků. 

1.7.2017 PER 

169/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2017 

o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy  

u Zborova 

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

bance v platném znění, ČNB stanoví náležitosti 

pamětní mince. 

28.6.2017  

170/2017 Sb. 
ZÁKON ze dne 4. dubna 2017, 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní  

Novelizuje daňové zákony (zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, č. 593/1993 Sb., o rezervách pro 

zajištění základu daně z příjmů, č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

č. 280/2009 Sb., daňový řád a č. 355/2014 Sb., 

o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti 

s vymáháním práv duševních vlastnictví). V zákoně o 

daních z příjmů upravuje zejména pravidla pro 

osvobození od daně z příjmu, z příjmu ze závislé 

činnosti a příjmu ze samostatné činnosti, dále zavádí 

daňové zvýhodnění  na druhé, třetí a každé další dítě 

[§ 35c odst. 1] a sjednocuje limit daňově uznatelných 

výdajů na tvorbu fondu kulturních a sociální potřeb a 

sociálního fondu s limity tvorby těchto fondů [§ 24 

odst. 2 písm. zr)]. V zákoně o DPH upravuje některé 

pojmy, dále upravuje některá pravidla pro osvobození 

od DPH, pravidla pro odpočet daně a nově zavádí 

institut nespolehlivé osoby. V zákoně o místních 

poplatcích mimo jiné zvyšuje sazbu poplatku za 

povolení vjezdu motorového vozidla do vybraných 

částí města a dále upravuje podmínky pro osvobození 

od místního poplatku za provoz systému odstraňování 

komunálních odpadů. V daňovém řádu zejména 

upravuje pravidla pro úrok z daňového odpočtu. Dále 

upravuje postup při zadržení a zničení zboží celním 

úřadem. 

1.7.2017 EO, PER 

171/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 9. června 2017, 

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

Účelem je implementace legislativy EU, pokud jde 

o seznam produktů pro obranné účely. Dochází ke 
22.6.2017  
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některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním 

obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších 

předpisů 

zpřesnění některých pojmů a formulací.  

172/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2017, 

o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné 

způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů 

správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech 

osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Stanoví podrobný postup při ověřování odborné 

způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění 

úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o 

náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné 

způsobilosti. 

1.7.2017  

173/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. června 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve 

znění pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 312/2002 

Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 

Aktualizuje výčet správních činností, k jejichž 

výkonu je nutné prokázat zvláštní odbornou 

způsobilost, a jejich náplně a způsob přihlašování ke 

zkoušce. 

1.7.2017  

174/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 5. června 2017 o rozšíření závaznosti Kolektivní 

smlouvy vyššího stupně 

Podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání je Kolektivní smlouva vyššího stupně na 

rok 2017, uzavřená dne 18. 4. 2017 mezi Asociací 

svobodných odborů České republiky a Zemědělským 

svazem České republiky, závazná i pro další 

zaměstnavatele s převažující činností v odvětví 

označeném kódy klasifikace ekonomických činností 

CZ-NACE Úroveň 1, kód A Zemědělství, lesnictví, 

rybářství. 

1.7.2017  

175/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2017, 

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 od 

1. července 2017 o 7%. 
1.7.2017  

176/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. června 2017 

o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z 

minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a 

při provádění hospodaření v lese 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 353/2003 

Sb., o spotřebních daních. Stanoví způsob výpočtu 

nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů 

spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při 

provádění hospodaření v lese. 

1.7.2017  

177/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. června 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik 

zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty 

odrůd, ve znění pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 

Sb., o oběhu osiva a sadby. Cílem je transpozice 

předpisů EU do právního řádu ČR, pokud jde 

o minimum znaků, na které se vztahují zkoušky 

odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 

a minimální podmínky pro zkoušení určitých druhů 

zemědělských rostlin a druhů zeleniny. 

1.7.2017  
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178/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. června 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových 

náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání, upravuje obsahové 

náplně jednotlivých živností ve vazbě na aktuální 

znění příloh živnostenského zákona. 

1.8.2017 EO 

179/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 13. června 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném 

výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně 

a střeliva 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. č. 119/2002 

Sb., o střelných zbraních a střelivu. Stanoví technické 

požadavky na zbraně pro filmovou nebo divadelní 

činnost. 

1.8.2017  

180/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 12. června 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví 

vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu  

o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho 

užívání 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích. Stanoví 

rozšíření přípustné velikosti elektronického podání 

obsahující formulář návrhu na rozhodnutí sporu k 

peněžitému plnění podle § 129 odst. 2 zákona 

o elektronických komunikacích na maximální velikost 

datové zprávy z 10 MB na 20 MB. 

11.7.2017  

181/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu 

ze dne 15. června 2017 

o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících 

elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném  

v České republice v roce 2016 

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

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích; uveřejňuje pro 

účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na 

činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů 

ke dni 31. prosince 2016 předaných provozovateli 

soustav operátorovi trhu v České republice celkový 

počet odběrných míst zákazníků odebírajících 

elektřinu, a celkovou spotřebu plynu v České 

republice v roce 2016. 

26.6.2017  

182/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 23.5.2017 

ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení § 17 odst. 4 

zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon), ve slovech "... dále, zda je toto rozhodnutí závazné i pro 

osoby, v jejichž prospěch je právo v katastru dosud zapsáno." 

Návrh na zrušení § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v části "... 

dále, zda je toto rozhodnutí závazné i pro osoby, v 

jejichž prospěch je právo v katastru dosud zapsáno." 

se zamítá. 

26.6.2017  

183/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 9. června 2017, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých 

přestupcích 

V souvislosti s nabytím účinnosti nové právní úpravy 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – zákona č. 

250/2016 Sb., a zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, provádí nezbytné změny ve zhruba 250 

různých zákonech. Změny se dotýkají zejména 

skutečnosti, že současná právní úprava sjednotila 

předchozí dvě kategorie „přestupky“ a „správní 

delikty“ do jedné kategorie „přestupky“ a dále 

upravila promlčecí dobu v závislosti na závažnosti 

přestupku.  

1.7.2017 
PER, EO, 

OPR 

184/2017 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva vnitra Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 29.6.2017  
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ze dne 22. června 2017 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

Vrbová Lhota v okr. Nymburk a obce Dolní Hradiště 

v okr. Plzeň-sever. 

185/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2017 ve věci návrhu 

Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 6,  na 

zrušení ustanovení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů. 

I. Návrh na zrušení ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 

1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 

261/2007 Sb., se zamítá. 

II. Ve zbytku se návrh odmítá. 

29.6.2017  

186/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017 

o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na 

konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 150/2017 

Sb., o zahraniční službě, zapracovává příslušný 

předpis Evropské unie. Stanoví formuláře pro 

závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu 

a formulář žádosti o náhradu výdajů. 

1.7.2017  

187/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017 

o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem 

a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky 

k provádění ověřovací činnosti 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 150/2017 

Sb., o zahraniční službě. Upravuje předpoklady 

a postup při provádění ověřovací činnosti 

zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a podmínky pro 

složení zkoušky konzulárních úředníků pro výkon 

ověřovací činnosti. 

1.7.2017  

188/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017 

o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program 

zaměřený na výkon zahraniční služby 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 150/2017 

Sb., o zahraniční službě, stanoví obsah, rozsah, 

způsob provedení a hodnocení zkoušky, kterou se 

zakončuje vzdělávací program zaměřený na výkon 

zahraniční služby u každé osoby přijaté na 

Ministerstvo zahraničních věcí do služebního poměru 

na služební místo určené k přípravě k výkonu 

zahraniční služby podle zákona o zahraniční službě. 

1.7.2017  

189/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017 

o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, 

podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 150/2017 

Sb., o zahraniční službě. Stanoví diplomatické 

a konzulární hodnosti, konkrétní podmínky pro 

přiznání diplomatických hodností a podrobný postup 

při propůjčování diplomatických a konzulárních 

hodností. 

1.7.2017  

190/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 28. června 2017 

k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška  

o platební neschopnosti podnikatele)  

Cílem je odlišit dlužníky, kteří se nacházejí ve stavu 

trvalé platební neschopnosti, od dlužníků, kteří se 

nacházejí pouze v přechodném stavu tzv. platebního 

zadrhnutí. Podrobně vymezuje obsah dokumentů, 

jejichž prostřednictvím se osvědčuje stav platebního 

zadrhnutí, a požadavky na jejich zpracovatele . 

1.7.2017  

191/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017 

o náležitostech podání a formulářů elektronických podání  

Upravuje náležitosti a formát některých formulářů 

a dalších dokumentů v insolvenčním řízení. Cílem je 
1.7.2017  
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v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb.,  

o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí 

některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů 

zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, 

omezení administrativní zátěže insolvenčních soudů.  

 


