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Odbor legislativní 

Analýza právních předpisů 1/2017 

 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

1/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 

o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení 

jejích bližších ochranných podmínek 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem vyhlášení 

Národní přírodní památky Křížky (Karlovarský kraj) 

je ochrana cenného území. 

15.1.2017  

2/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 

o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení 

jejích bližších ochranných podmínek 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem vyhlášení 

Národní přírodní památky Olšina (Jihočeský kraj) je 

ochrana cenného území. 

15.1.2017  

3/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 

o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný 

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem vyhlášení 

Národní přírodní památky Velký Roudný 

(Moravskoslezský kraj) je ochrana cenného území.  

15.1.2017  

4/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení 

jejích bližších ochranných podmínek 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem vyhlášení 

Národní přírodní rezervace Lichnice (Pardubický 

kraj) je ochrana cenného území. 

15.1.2017  

5/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a 

stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem vyhlášení 

Národní přírodní rezervace Větrušická rokle 

(Středočeský kraj) je ochrana cenného území.  

15.1.2017  

6/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 

o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště 

chráněných území 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy ČR a k zákonu č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. V návaznosti na vydání 

předchozích vyhlášek za účelem ochrany cenného 

území ruší neaktuální přepisy. 

15.1.2017  

7/2017 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví 

ze dne 20. prosince 2016 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 526/1990 

Sb., o cenách, stanoví maximální ceny zdravotních 
1.1.2017  
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o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen 

poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních 

cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři 

hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických 

zdravotních výkonů 

služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených 

z veřejného zdravotního pojištění a specifických 

zdravotních výkonů. 

8/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2016 

Ve věci zrušení vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot 

bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro 

rok 2016, a to konkrétně ve slovech "a e)" obsažených v 

ustanovení § 4 odst. 2 a v její příloze č. 1 v části B bodu 2 

písm. b).  

Ustanovení § 4 odst. 2 a příloha č. 1 část B bod 2 

písm. b) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 

273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 

hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 

2016, ve slovech "a e)" se ruší dnem vyhlášení tohoto 

nálezu ve Sbírce zákonů. 

13.1.2017  

9/2017 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 5. ledna 2017 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

Jedná se o opakování voleb z důvodu, že neproběhly 

řádně. 
13.1.2017  

10/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 4. ledna 2017, 

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

ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb. 

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

o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. Upravuje některé technické 

podrobnosti týkající se registračních značek 

silničních motorových vozidel a nosných zařízení 

připojitelných k silničnímu vozidlu. 

4.2.2017 PS 

11/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 6. ledna 2017 

o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam 

zboží s regulovanými cenami 

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro 

všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické 

osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží 

určeného pro dodání či zaslání do jiného členského 

státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pokud v tomto 

výměru není stanoveno jinak, pro rok 2017. 

20.1.2017  

12/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování 

výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 

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

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě. Vyhláška zajišťuje zvýšení provázanosti 

právních předpisů upravujících skladování střeliva, 

munice, pyrotechnických výrobků a výbušnin 

civilními subjekty. 

1.3.2017  

13/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu 

ze dne 12. ledna 2017 

o vydání cenových rozhodnutí 

Cenová rozhodnutí č. 9/2016, č. 10/2016 a č. 11/2016 

upravují podporu pro podporované zdroje energie, 

ceny za související službu v elektroenergetice a další 

regulované ceny. 

25.1.2017  

14/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 29. listopadu 2016, 

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Novela zejména sjednocuje stávající evidenční 

orgány do jednoho a vytváří centrální elektronický 

registr oznámení, jehož správcem je Ministerstvo 

spravedlnosti, zavádí povinnost veřejného 

1.9.2017 OPR 
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funkcionáře podat oznámení ke dni zahájení výkonu 

funkce, zpřísňuje a rozšiřuje zákaz konkurence 

a vytváří nový systém sankcí podle závažnosti 

protiprávního jednání.  

Rozšíření zákazu konkurence se vztahuje na poslance, 

senátory, členy vlády nebo vedoucí jiného ústředního 

orgánu státní správy, předsedu a inspektora Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, předsedu Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, členy Rady ČTÚ, předsedu ERÚ, členy 

bankovní rady ČNB, prezidenta, viceprezidenta a 

členy NKÚ, předsedu nebo členy Úřadu pro dohled 

nad hospodařením politických stran a politických 

hnutí, veřejného ochránce práv a jeho zástupce, členy 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členy 

zastupitelstva kraje, obce nebo městské části, starosty 

a místostarosty obce, a členy rady obce a kraje. 

15/2017 Sb. 
USNESENÍ Poslanecké sněmovny 

ze dne 11. ledna 2017 

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se 

mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, 

přijatém Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a 

vráceném prezidentem republiky dne 19. prosince 

2016. 

11.1.2017  

16/2017 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 12. ledna 2017 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

Jedná se o opakování voleb z důvodu, že neproběhly 

řádně. 
25.1.2017  

17/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. ledna 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách 

poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, 

ve znění pozdějších předpisů 

Upřesňuje podmínky pro poskytování dotace na 

opatření dobré životní podmínky zvířat a upravuje 

proces administrace žádostí o poskytování dotace. 

1.3.2017  

18/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. ledna 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách 

provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů 

Upřesňuje a částečně zjednodušuje podmínky pro 

poskytování dotace na zemědělskou půdu v oblasti  

ekologického zemědělství. 

1.3.2017  

19/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. ledna 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách 

poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské 

půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve 

znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb. 

Upřesňuje podmínky pro poskytování dotace na 

opatření zalesňování zemědělské půdy. 
1.3.2017  

20/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 30. ledna 2017 

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných 

voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním 

Vyhlášení a uveřejnění souhrnných výsledků I. kola 

opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most 

31.1.2017  
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obvodu č. 4 Sídlo: Most 

konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) 

konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017. 

21/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 23. ledna 2017 

o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení 

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu  

a stanoví podrobnosti k zajištění jaderné bezpečnosti 

v průběhu životního cyklu jaderného zařízení. 

15.2.2017  

22/2017 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 19. ledna 2017 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Svárov v okr. Uherské Hradiště. 
3.2.2017  

23/2017 Sb. 
ZÁKON ze dne 17. ledna 2017 o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti * 

Provádí implementaci směrnice Rady (EU) 

2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích 

na rozpočtové rámce členských států. Zákon upravuje 

pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí 

a působnost Národní rozpočtové rady; veřejnou 

institucí je podle tohoto zákona také veřejná vysoká 

škola. Mimo jiné stanoví povinnost veřejné instituce 

zveřejnit rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, 

dále zavádí opatření při překročení stanoveného 

limitu výše dluhu sektoru veřejných institucí a zřizuje 

Výbor pro rozpočtové prognózy. 

21.2.2017 
EO, KV, 

R, PR-R 

24/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 17. ledna 2017, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové 

odpovědnosti * 

V návaznosti na přijetí zákona č. 24/2017 Sb., 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti mění některé 

zákony, mj. v části deváté také zákon o vysokých 

školách, kde zavádí povinnost sestavovat též 

střednědobý výhled rozpočtu.  

21.2.2017 
EO, KV, 

R, PR-R 

25/2017 Sb. 
ZÁKON ze dne 17. ledna 2017 o sběru vybraných údajů pro 

účely monitorování a řízení veřejných financí * 

V návaznosti na přijetí zákona č 24/2017 Sb., 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti upravuje 

povinnost předkládat Ministerstvu financí vybrané 

údaje o příjmech a výdajích pro účely monitorování  

a řízení veřejných financí. Pro ZČU vyplývá 

povinnost předkládat měsíční údaje o příjmech 

a výdajích, roční údaje o poskytnutých garancích  

a roční údaje o projektech partnerství veřejného  

a soukromého sektoru. Zákon dále stanoví způsob 

předkládání požadovaných údajů a sankce za 

nedodržení těchto povinností.  

21.2.2017 
EO, KV, 

R, PR-R 

     

* V textu uvedených zákonů č. 23/2017 Sb., č. 24/2017 Sb. a č. 25/2017Sb., je uveden datum účinnosti od 1. 1. 2017, ve Sbírce zákonů však vyšly až 6. 2. 2017 a 

podle zákona o Sbírce zákonů, pokud není stanovena účinnost pozdější, nastává účinnost patnáctým dnem ode dne rozeslání Sbírky zákonů, tedy 21. 2. 2017. 


