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Odbor legislativní 

Analýza právních předpisů 5/2017 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

137/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2017 

o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského 

místa Lednice 

Stanoví lázeňské místo Lednice a statut lázeňského 

místa Lednice a další pravidla související se zvýšenou 

ochranou zařízení sloužících k poskytování lázeňské 

péče podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních 

léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 

vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 

místech a o změně některých souvisejících zákonů 

(lázeňský zákon). 

1.6.2017  

138/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ze dne 24. dubna 2017 

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.  

5.5.2017 VYZ 

139/2017 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2017 

o plánování obrany státu 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 222/1999 

Sb., o zajišťování obrany České republiky. Vymezuje 

pojem plán obrany státu, jednotlivé typy a obsahy 

plánů obrany státu a podklady pro jejich zpracování.  

1.7.2017  

140/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. dubna 2017 

o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je 

plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát  

Navyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce na 

7 177 Kč. Výsledná měsíční částka pojistného za 

jednoho státního pojištěnce tak činí 969 Kč.  

1.8.2018  

141/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační 

povinnosti příjemce potravin v místě určení  

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

Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Ruší  

ustanovení vyhlášky č. 172/2015 Sb., o informační 

povinnosti příjemce potravin v místě určení, která 

jsou duplicitní se zákonem č. 321/2004 Sb., 

o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví 

a vinařství). 

1.6.2017  
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142/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 2. května 2017 

o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně  

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

vyjednávání je Kolektivní smlouva vyššího stupně na 

léta 2017 - 2018, uzavřená dne 18. 1. 2017 mezi 

Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a 

Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, 

závazná i pro další zaměstnavatele s převažující 

činností v odvětví označeném kódy klasifikace 

ekonomických činností CZ-NACE s číselným 

označením 231, 2341 a 2342. 

1.6.2017  

143/2017 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 3. května 2017 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Siřejovice v okr. Litoměřice. 
12.5.2017  

144/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, 

kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 

znění pozdějších předpisů 

Upravuje zejména pravidla výběrového řízení pro 

obsazování služebních míst státních zaměstnanců, 

dále rozšiřuje důvody pro zproštění výkonu služby.   
1.6.2017  

145/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 20. dubna 2017, 

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů  

Upravuje stávající systém přerozdělování pojistného 

na veřejné zdravotní pojištění, a to v souladu s 

Programovým prohlášením vlády, v němž vláda 

deklarovala záměr zavést spravedlivý model 

přerozdělení pojistného, který zohlední skutečné 

výdaje na nákladné diagnózy. 

1.1.2018  

146/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 20. dubna 2017, 

kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů 

Upravuje stávající definici projektu výzkumu, vývoje 

a inovací a dále definici způsobilých nákladů. Účelem 

je zajistit, aby nově definované způsobilé náklady 

bylo možné aplikovat na účelovou i institucionální 

podporu a současně se řešila problematika pořizování 

hmotného majetku (investičních nákladů) a dalších 

provozních nákladů (materiálních nákladů).  

6.6.2017 
PR-V, PC, 

VYZ 

147/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 20. dubna 2017, 

kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

Rozšiřuje výjimku z povinného vyloučení účastníka 

zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo 

má obdobnou právní formu a který nemá výlučně 

zaknihované akcie i na akciové společnosti ve 

výlučném vlastnictví státu. 

22.5.2017 PS-NVZ 

148/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, 

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

Zavádí novou dávku nemocenského pojištění tzv. 

„otcovskou poporodní péči“ a v souvislosti s tím 

legislativně upravuje další zákony (např. zákon o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon 

o důchodovém pojištění, zákoník práce). Dále zvyšuje 

výši nemocenského za kalendářní den u členů 

jednotek dobrovolných hasičů a u ostatních složek 

integrovaného záchranného systému v případě 

pracovní neschopnosti v důsledku účasti osoby na 

1.2.2018 PER 
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zásahu. Dále mění zákon o důchodovém pojištění, 

kde rozšiřuje podmínky pro vznik nároku na sirotčí 

důchod.  

149/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, 

kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 

předpisů 

Účelem novely je transpozice směrnice EU, pokud 

jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních 

tašek. Novela zavádí povinnost prodejců poskytovat 

spotřebitelům plastové tašky pouze za úhradu nákladů 

spojených s jejich výrobou. Dále rozšiřuje působnost 

celních orgánů v oblasti kontroly dovážených obalů.  

1.7.2017  

150/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. dubna 2017 

o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o 

zahraniční službě) 

Účelem je implementace předpisu EU a úprava 

podmínek poskytování konzulární ochrany 

nezastoupeným občanům jiných členských státu 

Evropské unie. Zákon dále vymezuje zásady a způsob 

výkonu zahraniční služby, jako specifické činnosti 

státní správy, dále upravuje postavení, zřizování 

a rušení zastupitelských úřadů České republiky 

v zahraničí a jejich činnost, výkon konzulární služby, 

služební a pracovněprávní vztahy v souvislosti 

s výkonem zahraniční služby, přiznávání  

a propůjčování diplomatických a konzulárních 

hodností. 

1.7.2017  

151/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 26. dubna 2017, 

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

Zavádí možnost pověřit kraje činnostmi souvisejícími 

se správou silnic I. třídy zejména souvisejícími 

s údržbou a opravami, aniž by na ně musela být ve 

smyslu § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích 

přenášena správa těchto silnic jako celek.  

6.6.2017  

152/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, 

kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách 

a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

Provádí částečnou transpozici směrnice EU, s cílem 

vytvořit infrastrukturu pro alternativní paliva. Zavádí 

definici elektrického vozidla a další definice 

dobíjecích stanic, dále upravuje povinnosti pro 

provozovatele a vlastníky čerpacích a dobíjecích 

stanic. 

6.6.2017  

153/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na  

pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení  

a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška  

o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky  

č. 278/2011 Sb. 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 311/2006 Sb., o 

pohonných hmotách. V souvislosti s jeho novelou zavádí 

nové pojmy v oblasti alternativních pohonných hmot a 

upřesňuje některá ustanovení o jakosti. 

6.6.2017  

154/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2017 

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí 

narození Josefa Kainara 

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

bance v platném znění, ČNB stanoví náležitosti 

pamětní mince. 

14.6.2017  
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155/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 5. května 2017 o uložení kolektivních smluv vyššího 

stupně 

Na základě ustanovení § 9 zákona č. 2/1991 Sb., 

o kolektivním vyjednávání, uvádí seznam 

kolektivních smluv vyššího stupně, které byly 

uloženy u Ministerstva práce a sociálních věcí.  

23.5.2017  

156/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 22. května 2017 

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do 

zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017 

Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových 

voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 

2017. 

23.5.2017  

157/2017 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. května 2017 

o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí 

Upravuje ocenění udělované Ministerstvem 

zahraničních věcí za šíření dobrého jména České 

republiky v zahraničí.  

1.6.2017  

158/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, 

ve znění pozdějších předpisů 

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

o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. Zavádí nové vzory některých žádostí 

v souvislosti s vyřazováním silničního vozidla 

z provozu, upřesňuje údaje o technických prohlídkách 

a technické způsobilosti vozidla a dále upravuje 

náležitosti osvědčení o přidělení zvláštní registrační 

značky. 

1.6.2017 PS 

159/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2017 

ve věci návrhu Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby 

plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní 

nádrže. 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 

11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími 

motory na části Brněnské vodní nádrže se ruší dnem 

vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.  

29.5.2017  

160/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. května 2017 

o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu 

vykazování příjmů z transferu znalostí  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 130/2002 

Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací z veřejných prostředků; upravuje obsah 

sbírky listin seznamu výzkumných organizací a 

způsob vykazování příjmů z transferu znalostí 

výzkumných organizací zapsaných v seznamu. 

1.7.2017 
PR-V, PC, 

VYZ 

161/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra 

ze dne 23. května 2017 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Dvakačovice v okr. Chrudim. 
2.6.2017  

162/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 25. května 2017 

o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového 

zákona 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 63/2016 Sb., 

atomový zákon. Vyhláška zapracovává příslušné 

předpisy EUROATOMU a stanoví pravidla provádění 

hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení 

a lhůty, v nichž jsou prováděny, dále způsob 

dokumentování hodnocení bezpečnosti a obsah 

dokumentace hodnocení bezpečnosti a způsob jeho 

využití.  

15.6.2017  

163/2017 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. května 2017, Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 56/2001 Sb., 2.6.2017  
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kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu 

a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek 

testování historických a sportovních vozidel a způsobu  

a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno 

v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 

Sb. 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. Upravuje podmínky registrace 

historických a sportovních vozidel, upřesňuje 

podmínky testování historických vozidel, zavádí nový 

vzor žádosti o registraci historického vozidla do 

registru historických a sportovních vozidel. 

     

 


