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Odbor legislativní 

Analýza právních předpisů 7/2017 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

192/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. června 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí 

a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního 

odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního 

státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu  

a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky 

č. 80/2017 Sb. 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, stanoví náležitosti pověření k výkonu 

státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru 

ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních 

komunikacích ve formě průkazu a dále vzory těchto 

průkazů. 

1.7.2017  

193/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 31. května 2017, 

kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

a další související zákony 

Novela zpřesňuje podmínky a stanoví výrazně 

přísnější pravidla a postupy v oblasti pohřebnictví a 

nakládání s lidskými pozůstatky. 

1.9.2017  

194/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 31. května 2017 

o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně 

některých souvisejících zákonů 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 

a zavádí opatření ke snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

Nově zavádí povinnost umožnit přístup k tzv. fyzické 

(pasivní) infrastruktuře. Dále určuje Český 

telekomunikační úřad jako jednotné informační místo 

zprostředkovávající informace mezi provozovateli 

sítí, úřady a dalšími stranami. 

10.7.2017 CIV 

195/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 31. května 2017, 

kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 

průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

Cílem je plošné zavedení občanských průkazů se 

strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 

čipem a ukončení vydávání občanských průkazů 

se strojově čitelnými údaji bez kontaktního 

elektronického čipu. 

1.7.2018  

196/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 31. května 2017, 

kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového 

vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních 

systémů veřejné správy 

Novelizuje zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech 

a zlepšovacích návrzích, zákon č. 529/1991 Sb., 

o ochraně topografií polovodičových výrobků, zákon 

č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, zákon 

č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, 

25.7.2017 PC 
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zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu 

a zeměpisných označení a zákon č. 441/2003 Sb., 

o ochranných známkách. Cílem je zavedení možnosti 

pro Úřad průmyslového vlastnictví jako orgán veřejné 

moci v potřebném rozsahu na základě § 5 odst. 1 

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

využívat referenční údaje ze základního registru 

obyvatel, jakož i tzv. historické údaje z informačního 

systému evidence obyvatel a z informačního systému 

cizinců. 

197/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 7. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad 

škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, 

ve znění pozdějších předpisů 

Novela z okruhu vybraných zvláště chráněných 

živočichů vypouští kormorána velkého. 
1.1.2018  

198/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 7. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci 

práv, ve znění pozdějších předpisů 

Novela zařazuje do působnosti Veřejného ochránce 

práv sledování naplňování mezinárodní smlouvy 

upravující práva osob se zdravotním postižením. 

Cílem je zajistit povinnost České republiky zřídit 

nezávislý mechanismus ke sledování a podpoře 

naplňování práv osob se zdravotním postižením, která 

pro Českou republiku vyplývá z Úmluvy o právech 

osob se zdravotním postižením ratifikované v roce 

2009. 

1.1.2018  

199/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 7. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

Novela umožňuje podat žádosti o vydání řidičského 

průkazu nebo o vydání průkazu profesní způsobilosti 

řidiče u kteréhokoliv obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a při vydání řidičského 

průkazu využít aktuální fotografie vedené v evidenci 

občanských průkazů, evidenci cestovních dokladů 

nebo agendovém informačním systému cizinců. Dále 

upravuje sazby správních poplatků za některé správní 

úkony. 

1.7.2018 PS 

200/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 8. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

Účelem je zlepšit možnosti sladění pracovních  

a rodinných podmínek. Upravuje, mimo jiné, výši 

přídavku na dítě, zpřesňuje způsob prokazování 

nároku na přídavek na dítě, podmínky zániku tohoto 

nároku a upravuje způsob stanovení rozhodného 

příjmu pro přiznání dávky. Dále upravuje možnosti 

čerpání rodičovského příspěvku (ruší omezení horní 

hranice výše rodičovského příspěvku za kalendářní 

měsíc, zavádí možnost pro okruh osob, jimž nelze 

1.10.2017 
PER, EO, 

IPC 
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vyměřit peněžitou pomoc v mateřství, čerpat 

rodičovský příspěvek až do výše 7600 Kč a tím 

zkrátit celkovou dobu čerpání na tři roky). V zákoně 

o daních z příjmů zvyšuje daňové zvýhodnění na 

jedno dítě. V zákoně o veřejném zdravotním pojištění 

rozšiřuje okruh osob, za které je plátcem pojistného 

stát. V zákoně o vysokých školách upravuje způsob 

prokazování nároku na sociální stipendium. Dále 

v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí zvyšuje 

částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte a odměny 

pěstouna. 

201/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 8. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících  

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 

Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 

pozdějších předpisů 

Cílem je stabilizovat a zkvalitnit stávající systém 

vzdělávání především v oblasti ošetřovatelských 

profesí. Upravuje zejména vymezení odborných 

způsobilostí k výkonu zdravotnických a jiných 

odborných pracovníků, získávání a prokazování této 

způsobilosti a dále provádí úpravy v oblasti 

akreditace.  

 

1.9.2017 
FZS,  

PR-P 

202/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 8. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony 

Novela upravuje, resp. zpřesňuje pojmosloví, 

upřesňuje ustanovení upravující některé 

specializované lékařské výkony, posudkovou péči 

včetně pracovnělékařských služeb a nemocí 

z povolání, lékařského ozáření (transpozice)  

a ochranné léčení. 

1.11.2017 PER 

203/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 8. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

Ruší dosavadní neomezené zvyšování důchodového 

věku a stanoví maximální hranici pro starobní důchod 

65 let. V souvislosti s tím upravuje stejně horní 

hranici důchodového věku v zákoníku práce. Dále 

upravuje zákon o organizace a provádění sociálního 

zabezpečení, kde stanoví pravidelné pětileté 

přezkoumávání důchodového věku na základě zprávy 

předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí, 

která bude vycházet z demografické prognózy 

a bude obsahovat vždy informaci o stanovení 

důchodového věku tak, aby poživatel starobního 

důchodu mohl strávit v důchodu čtvrtinu svého 

života.  

1.8.2017 PER 
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204/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 7. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 

Implementuje předpisy EU. Cílem je přispět k vyšší 

efektivitě a transparentnosti podnikání na úseku 

finančního trhu. Zavádí nový organizovaný obchodní 

systém a reguluje vysokofrekvenční obchodování. 

Úpravou informačních povinností uložených 

regulovaným subjektům a pravidel jednání se 

zákazníky se zvyšuje ochrana investorů. Dále 

harmonizuje a zpřísňuje správní trestání. 

Implementace přináší dílčí změny souvisejících 

zákonů. 

13.8.2017  

205/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 7. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon  

o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., 

a některé další zákony 

Cílem je transpozice předpisů EU. Upravuje 

pojmosloví, zpřesňuje povinnost vybraných subjektů 

zavést a provádět v jimi spravovaných informačních  

a komunikačních systémech bezpečnostní opatření, 

vést o tom příslušnou bezpečnostní dokumentaci 

a upřesňuje povinnost hlásit kybernetické 

bezpečnostní incidenty. Nově zřizuje úřad pro 

kybernetickou a informační bezpečnost a stanoví jeho 

působnost a v této souvislosti novelizuje další 

zákony. Dále stanoví zákaz poskytování některý 

údajů týkajících se kybernetické bezpečnosti 

a v návaznosti na to novelizuje i zákon o svobodném 

přístupu k informacím.  

1.8.2017 CIV, OL 

206/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 8. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

Novela šířeji vymezuje úpravu zákazu diskriminace, 

zavádí nový správní delikt, tzv. „zastřené 

zprostředkování zaměstnání“, upravuje podmínky 

evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce 

a v oblasti agenturního zaměstnávání zpřísňuje 

podmínky pro získání povolení ke zprostředkování  

zaměstnání, upravuje některé podmínky zaměstnávání 

cizinců a dále novelizuje ustanovení o přestupcích a 

sankce za ně. V návaznosti na tyto změny novelizuje 

zákoník práce a další zákony. V zákoně o inspekci 

práce zavádí nové přestupky a sankce na úseku 

ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců.  

1.7.2017 PER 

207/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2017, 

ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 52 písm. h), § 54 

písm. d) ve slovech "nebo porušení jiné povinnosti 

zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem [§ 

52 písm. h)]", § 57, § 192 odst. 5 věty druhé, § 286 odst. 3 a 4 

a § 313 odst. 2 ve slovech "nebo z důvodu porušení jiné 

Návrh zamítnut. 14.7.2017 PER 
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povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým 

způsobem" zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

zákona č. 365/2011 Sb., a ustanovení § 39 odst. 2 písm. b), 

včetně poznámky pod čarou č. 79, a ustanovení § 54 odst.  1 

věty druhé ve slovech "a b)" zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.  

208/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017, 

kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, 

jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, 

požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat 

a jejich technické parametry 

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

hazardních hrách. Upravuje rozsah technických 

parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou 

provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a 

uchovávání herních a finančních dat a jejich technické 

parametry. 

14.7.2017  

209/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2017 

o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního 

úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických 

komunikací a poštovních služeb 

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

elektronických komunikacích, stanoví vzor průkazu 

zaměstnance ČTÚ pověřeného výkonem kontroly 

elektronických komunikací a poštovních služeb. 

1.9.2017  

210/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů 

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

školský zákon. Rozšiřuje okruh osob oprávněných 

k posuzování a schválení receptur dietního stravování, 

omezuje vybírání záloh na stravné. 

1.9.2017  

211/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a 

pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich 

neobchodních přesunech 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 166/1999 

Sb., veterinární zákon. Upravuje ustanovení 

o bezpečnostních prvcích pasů týkající se výrobců 

těchto pasů. 

1.8.2017  

212/2017 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 10. července 2017 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Tuřany v okr. Kladno a obce Kly v okr. Mělník. 
14.7.2017  

213/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí 

zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 148/2003 

Sb., o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů. 

Upřesňuje odborné předpoklady u žadatelů o zařazení 

do Národního programu, nově specifikuje technické 

požadavky pro zabezpečení standardů uchovávání 

genetických zdrojů, dále aktualizuje specifikace 

velikosti genetických vzorků včetně požadavků na 

kvalitu a postupy provádění hodnocení genetických 

zdrojů. 

1.8.2017  

214/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 10. července 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů 

Upravuje formy poskytování, podmínky užití 

a rozšiřování dat Základní báze geografických dat ČR 

a reaguje na nové technické možnosti v oblasti 

geodetických měření a výpočtů bodů.  

1.9.2017  

215/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017 Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. č. 326/1999 18.7.2017 OZV, 
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o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové 

povinnosti 

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky . 

Upravuje výjimky z vízové povinnosti a z osvobození 

od vízové povinnosti v rozsahu vyplývajícím  

z nařízení Rady (ES) č. 539/2001, ze dne 15. března 

2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž 

státní příslušníci musí mít při překračování vnějších 

hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž 

státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.  

PER 

216/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 10. července 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví 

požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu 

a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., 

a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky  

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin 

a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění 

vyhlášky č. 340/2001 Sb. 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 61/1988 Sb., 

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě; zpřesňuje požadavky na výrobu a zpracování 

výbušnin. 

1.8.2017 PER 

217/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017 

o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého 

loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek 

a o muničním skladišti 

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

Sb., o střelných zbraních a střelivu. Stanoví technické 

požadavky na zabezpečení přechovávaných zbraní 

a střeliva, podmínky skladování, přechovávání  

a zacházení se střelivem,   technické požadavky na 

zabezpečení muničního skladiště, stavební  

a technické požadavky na muniční skladiště  

a požadavky na způsob uložení munice. 

1.8.2017  

218/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017 

o minimálních technických požadavcích na střelnici pro 

munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro 

odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných  

náležitostech jejich provozního řádu 

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

Sb., o střelných zbraních a střelivu. Pro 

provozovatele střelnice, trhací jámy pro ničení 

munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, 

střelbu nebo ničení munice stanoví minimální 

technické požadavky a povinné náležitosti 

provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro 

ničení munice nebo zvláštního zařízení pro 

odpalování, střelbu nebo ničení munice. 

1.8.2017  

219/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017 

o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování 

řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu 

dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě 

řezů a ničení munice 

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

Sb., o střelných zbraních a střelivu. Stanoví postup 

a technické požadavky na znehodnocování a ničení 

zbraní a jejich hlavních částí a střeliva, postup 

a technické požadavky na zhotovování řezů zbraní  

a střeliva a dále minimální obsah dokumentace 

1.8.2017  
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technologického postupu delaborace, znehodnocení 

nebo ničení munice příslušného typu nebo 

zhotovování řezů munice. 

220/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním 

řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání 

zbrojního průkazu skupiny A až E  

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

Sb., o střelných zbraních a střelivu. Cílem je 

zpřehlednit právní úpravu na úseku žadatelů, 

zkušebních komisařů, příslušníků Policie České 

republiky a osob provozujících střelnice. Zpřesňuje 

postup při zkoušce odborné způsobilosti žadatele 

o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E. 

1.8.2017  

221/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 19. července 2017 

o provedení některých ustanovení zákona o zbraních  

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

Sb., o střelných zbraních a střelivu; nahrazuje 

vyhlášku č. 115/2014 Sb. Upravuje zejména pravidla 

zkoušek odborné způsobilosti žadatele o vydání 

vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro 

provádění pyrotechnického průzkumu, problematiku 

zabezpečení munice v průběhu přepravy a způsob 

vedení evidence munice. 

1.8.2017  

222/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 27. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

Implementuje předpisy EU. Cílem je zejména upravit 

mobilitu, řízení migrace a stanovení transparentních 

pravidel pro přijetí a pobyt sezónních zaměstnanců 

uvnitř EU. Upravuje terminologii v oblasti rodinných 

příslušníků, dále mimo jiné zavádí krátkodobé vízum 

za účelem sezónního zaměstnání, upravuje podmínky 

pro povolení pobytu za účelem vědeckého výzkumu, 

zpřesňuje pravidla pro získání zaměstnanecké karty, 

pravidla pro povolení k trvalému pobytu a některé 

postupy řízení ve věcech pobytu cizinců. V této 

souvislosti mění některé další zákony, např. zákoník 

práce nebo zákon o uznávání odborné kvalifikace.  

15.8.2017 
OZV, PR-

P, PER 

223/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017 

o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Stanoví 

podmínky k vydání a prodloužení platnosti povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem investování.  

15.8.2017  

224/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. července 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona 

o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Zpřesňuje 

požadavky na dokladové fotografie cizinců a stanoví 

jejich počty pro vydání konkrétních dokladů. 

15.8.2017  

225/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 27. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

Zjednodušuje postup při změnách územně plánovací 

dokumentace, zkracuje lhůty pro napadení územního 

plánu a lhůtu pro možnost soudního napadení tzv. 

1.1.2018 PS, EO 
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předpisů, a další související zákony opatření obecné povahy ze současných tří let na 

pouze jeden rok, prodlužuje lhůty pro pořízení 

nových územních plánů. Dále v oblasti územních 

a stavebních řízení upravuje zjednodušené postupy 

a společná řízení, rozšiřuje okruh záměrů, pro které 

lze využít zjednodušené postupy (územní souhlas 

a ohlášení) na stavby pro bydlení a pro rodinnou 

rekreaci bez ohledu na jejich výměru (doposud 

omezeny výměrou do 150 m
2
), skleníky, bazény apod. 

Dále upravuje nové typy povolovacích územích 

a stavebních řízení. Další změny se týkají přenesení 

některých pravomocí na speciální stavební 

úřady, posuzování souladu stavby s územním plánem 

a zavedení možnosti přezkumu závazných stanovisek 

dotčených orgánů. Nově upravuje rovněž schvalovací 

proces k užívání staveb (tzv. kolaudační souhlas 

a kolaudační rozhodnutí). Novela provádí dílčí změny 

v dalších souvisejících zákonech, např. v zákoně o 

požární ochraně, zákoně o dani z nemovitých věcí, 

zákoně o daních z příjmů, zákona o dani z přidané 

hodnoty a dalších. 

226/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 27. června 2017, 

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, 

o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů  

Novela zavádí dva nové významné dny, a to 9. březen 

- Den památky obětí vyhlazení terezínského 

rodinného tábora v Osvětimi - Březince a 18. červen - 

Den hrdinů druhého odboje. 

31.7.2017  

227/2017 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 13. července 2017 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Hradce v okr. České Budějovice. 
31.7.2017  

228/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 19. července 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických 

prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších 

předpisů 

Upravuje ustanovení týkající se informačního 

systému stanic technické kontroly, podmínek pro 

udělování oprávnění k provozování stanice technické 

kontroly, vybavení stanic měření emisí a zapojení 

stanic měření emisí do informačního systému stanic 

technické kontroly, včetně vkládání výsledků měření 

emisí vozidel. 

31.7.2017  

229/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a 

způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 156/1998 

Sb., o hnojivech. Zpřesňuje podmínky používání 

hnojiv a stanoví postup při hlášení letecké aplikace 

kapalných hnojiv. 

15.8.2017  

 


