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Odbor legislativní 

Analýza právních předpisů 11/2017 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

370/2017 Sb. 
ZÁKON ze dne 11. října 2017 

o platebním styku 

Cílem je implementace legislativy EU. Upravuje 

činnost, práva a povinnosti některých osob 

oprávněných poskytovat platební služby a vydávat 

elektronické peníze, mimo jiné zavádí např. některé 

nové platební služby, dále zavádí nový regulovaný 

subjekt správce informací o platebním účtu, nově 

stanoví povinnost poskytnout klientovi do konce 

února každého roku přehled o celkové roční úplatě za 

poskytnuté platební služby, zavádí nová pravidla pro 

webové srovnávače platebních služeb, zpřísňuje 

pravidla pro hlášení bezpečnostních incidentů ČNB a 

dále zrušuje stávající zákon č. 284/2009 Sb., 

o platebním styku. 

13.1.2018 EO 

371/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 11. října 2017, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o platebním styku 

V návaznosti na nový zákon č. 370/2017 Sb., 

o platebním styku novelizuje související zákony: 

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, č. 96/1993 Sb., o stavebním 

spoření, č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování 

vývozu se státní podporou, č. 87/1995 Sb., o spořitelních 

a úvěrních družstvech, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

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

a č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

13.1.2018 EO 

372/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 1. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech 

rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního 

registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání  

a orgánů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 285/2002 

Sb., transplantační zákon. Provádí legislativně 

technické změny s cílem uvedení prováděcího 

právního předpisu do souladu s transplantačním 

zákonem po novelizaci (zákonem č. 202/2017 Sb.). 

13.11. 2017  

373/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 19. října 2017 

o Programu statistických zjišťování na rok 2018  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., 

o státní statistické službě. V návaznosti na legislativu 
1.1.2018  
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EU a upravuje Program statistických zjišťování na 

rok 2018. 

374/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. října 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení 

druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného 

přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti. Aktualizuje výčet prací, které 

lze zprostředkovávat.  
28.11.2017 PER 

375/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. října 2017 

o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 

a značení a zavedení signálů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. V návaznosti na legislativu 

EU upravuje vzhled, umístění a provedení 

bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, 

při nichž může dojít k poškození zdraví. 

28.11.2017 PER 

376/2017 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. listopadu 2017 

o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 112/2016 

Sb., o evidenci tržeb. Stanoví tržby vyloučené 

z evidence tržeb, a to tržby, které nejsou evidovanou 

tržbou u těžce zrakově postižených osob a tržby, 

které dočasně nejsou evidovanými tržbami z prodeje 

sladkovodních ryb. 

14.11.2017 EO 

377/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 2. listopadu 2017 

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí 

vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta  

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

bance v platném znění, ČNB rozhodla o vydání 

pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí 

vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta  

a stanoví její náležitosti. 

29.11.2017  

378/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 6. listopadu 2017  

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  

Podává výčet kolektivních smluv vyššího stupně, 

které byly uloženy u Ministerstva práce a sociálních 

věcí podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání. 

14.11.2017  

379/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 13. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících 

se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových 

zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky  

č. 74/2013 Sb. 

Účelem je promítnutí novely zákona č. 281/2002 Sb. 

Upřesňuje terminologii, dále vypouští oblasti 

studijních programů, které je možno uznat pro splnění 

požadavku odborné způsobilosti, nově upravuje 

způsob vedení a uchování evidence dále aktualizuje 

údaje předávané v deklaraci rizikových biologických 

agens a toxinů a aktualizuje seznamy rizikových 

biologických agens a toxinů. 

1.1.2018  

380/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 8. listopadu 2017 

o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam 

zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 

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

změny v seznamu zboží s regulovanými cenami 

platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické 

i právnické osoby). Nově upravuje distribuci 

mléčných výrobků s použitím mléčných automatů. 

22.11.2017  
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381/2017 Sb. 

 

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 9. listopadu 2017 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Lhotsko v okr. Zlín. 
22.11.2017  

382/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2017 

o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů  

a o odborné justiční zkoušce 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 6/2002 Sb., 

o soudech a soudcích. Stanoví postup při výběru 

a přijímání justičních čekatelů, obsahovou náplň 

a organizaci přípravné služby a pravidla pro vykonání 

odborné justiční zkoušky. Zrušuje stávající vyhlášku 

č. 303/2002 Sb. 

1.1.2018  

383/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2017 

o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů  

a o závěrečné zkoušce 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 283/1993 

Sb., o státním zastupitelství. Stanoví postup při 

výběru a přijímáních právních čekatelů, obsahovou 

náplň a organizace čekatelské praxe a pravidla pro 

vykonání závěrečné zkoušky. 

1.1.2018  

384/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 

Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění 

pozdějších předpisů 

V návaznosti na novou vyhlášku č. 382/2017 Sb., podává 

negativní výčet úkonů soudů prvního stupně konaných 

justičními čekateli.  

1.1.2018  

385/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 22. listopadu 2017 

o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 

20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro 

politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě 

usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 

ze dne 19. listopadu 2017 

Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním 

kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská 

demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího 

správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. 

listopadu 2017. 

24.11.2017  

386/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 

komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění 

vyhlášky č. 383/2016 Sb. 

Stanoví podobu kupónu pro rok 2018, tzv. „dálniční 

známky“ a dále rozšiřuje rozsah nezpoplatněných 

dálničních úseků. 

1.12.2017 PS 

387/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Stanoví podmínky pro 

zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb, který je nedílnou a povinnou součástí žádosti 

o dotaci kraje ze státního rozpočtu a jeho strukturu. 

1.1.2018  

388/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2017 

o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 234/2014 

Sb., o státní službě. Uvádí přesný popis a stanoví 

závazný vzor služebního průkazu státního 

zaměstnance. 

1.1.2018  

389/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2017 

o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol 

spojených s dovozem nebo vývozem 

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

Sb., veterinární zákon. Upravuje v návaznosti na 

legislativu EU výši paušální částky nákladů 

veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního 

osvědčení k dovozu nebo vývozu a spojených 

1.1.2018  
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s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro 

roky 2018 a 2019. 

390/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. listopadu 2017 

o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na 

regeneraci veřejných prostranství na sídlištích 

Upravuje podmínky poskytnutí prostředků ze 

Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace nebo 

úvěru na regeneraci veřejných prostranství na 

sídlištích. 

1.1.2018  

391/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve 

znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. 

Cílem je úprava činností pro některá nelékařská 

zdravotnická povolání v návaznosti na již schválenou 

novelu zákona č. 96/2004 Sb. Provádí nové vymezení 

pojmů a dále upravuje rozsah činností např. 

zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí, 

rozsah činností všeobecné sestry, praktické sestry, 

dětské sestry, porodní asistentky, ergoterapeuta, 

radiologického asistenta, zdravotnického laboranta, 

zubního technika, dentální hygienistky, 

zdravotnického záchranáře, fyzioterapeuta a dalších.  

14.12.2017 FZS 

392/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti 

bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků  

s cennými papíry 

Účelem je zohlednění změn v návaznosti na novelu 

zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu provedenou zákonem č. 204/2017 Sb. Vyhláška 

upřesňuje zejména pravidla pro posuzování aktiv, 

pravidla likvidity pobočky banky z jiného než 

členského státu a některé informace a podklady 

předkládané ČNB. 

1.1.2018  

393/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2017 

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí 

založení České astronomické společnosti  

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

bance v platném znění, ČNB rozhodla o vydání 

pamětní stříbrné dvousetkoruny k 100. výročí 

založení České astronomické společnosti a stanoví 

její náležitosti. 

6.12.2017  

394/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 20. listopadu 2017 

o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam 

zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017  

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 

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

změny v seznamu zboží s regulovanými cenami 

platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické 

i právnické osoby). V příloze č. 1 rozšiřuje seznam 

kysaných mléčných výrobků a mléčných nápojů.  

29.11.2017  

395/2017 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva průmyslu a obchodu  

Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje v souladu s 

§ 15 odst. 4 zákona č.22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, že svým rozhodnutím č. 

152/2017 ze dne 19. října 2017, č. j. MPO 

60959/17/41000/01000, PID: MIPOX0282PC9, 

pověřilo Český institut pro akreditaci, o. p. s., se 

sídlem v Praze 3, Olšanská 54/3, IČ 25677675, 

prováděním akreditace výrobců referenčních 

materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017. 

7.11.2017  
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396/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 20. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách 

sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační 

vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů  

Rozšiřuje vymezení vyšších dílčích konsolidačních 

celků státu Česká republika, kraj a municipální část, 

dále upřesňuje provádění vzájemného odsouhlasení 

pohledávek a závazků konsolidovanými jednotkami 

státu, upravuje termín sestavení účetních výkazů za 

Českou republiku a strukturu vykazování údajů 

o konsolidovaných jednotkách státu. 

1.1.2018  

397/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 20. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 

jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

Cílem je zajištění souladu prováděcího předpisu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Upravuje 

způsob oceňování podmíněných aktiv 

a nepodmíněných pasiv na úrovni státu, dále upravuje 

položku „Doplňující informace k položce výkazu 

zisku a ztráty“, upřesňuje vykazování pohledávek 

a dluhů ze soukromoprávních vztahů mezi odběrateli  

a dodavateli a dále upřesňuje metodu oceňování 

souboru majetku, konkrétně sbírky muzejní povahy.  

1.1.2018 EO 

398/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 20. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních 

záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek 

a jejich předávání do centrálního systému účetních informací 

státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních 

záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění 

pozdějších předpisů 

Cílem je zajištění souladu prováděcího předpisu se 

zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce. Upravuje 

požadavky pro technické a smíšené formy účetních 

záznamů a dále seznam položek v příloze č. 3a 

Pomocný konsolidační přehled. 

1.1.2018 EO 

399/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. listopadu 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu 

prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády 

č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení 

vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností 

v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů  

Reviduje zařazení do tarifních tříd u některých 

činností ve veřejných službách a správě a dále 

provádí obsahové zpřesnění jednotlivých platových 

tříd ve veřejných službách a správě, u správních 

činností a u činností v bezpečnostních sborech. 

1.1.2018 PER 

400/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu 

vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 477/2001 

Sb., o obalech a v návaznosti na jeho novelu  

provedenou zákonem č. 149/2017 Sb., provádí 

příslušné změny týkající se způsobu a rozsahu vedení 

evidence obalů a ohlašování příslušných údajů 

Ministerstvu životního prostředí.  

1.1.2018  

401/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2017 

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro 

rok 2018 

Stanoví sazby zahraničního stravného pro rok 2018  

a zrušuje vyhlášku č. 366/2016 Sb., o stanovení výše 

základních sazeb zahraničního stravného pro rok 

2017. 

1.1.2018 EO 

402/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, 

schvalování osob a způsobu prokazování odborné 

způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění 

V návaznosti na novelu zákona č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou 

zákonem č. 204/2017 Sb., zejména vypouští 

ustanovení týkající se obchodníka s cennými papíry 

3.1.2018  
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pozdějších předpisů a organizátora regulovaného trhu, dále upravuje 

činnosti, které jsou peněžní instituce oprávněny 

vykonávat a provádí další změny týkající se přeměny 

společností, nově upravuje přeměnu penzijní 

společnosti. 

403/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 27. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 

katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními 

cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 338/1992 

Sb., o dani z nemovitých věcí. Provádí aktualizaci 

cen některých zemědělských pozemků uvedených 

v seznamu katastrálních území s přiřazenými 

průměrnými základními cenami.  

1.1.2018 EO 

404/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení 

oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence  

Upravuje výši přiměřeného zisku držitele poštovní 

licence. 
1.1.2018  

405/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška  

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr  

Upravuje rozsah a obsah dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby a dokumentace pro 

vydání společného povolení. 

1.1.2018 PS, NVZ 

406/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. listopadu 2017 

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí  

z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 

podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 

Sb., zákoník práce. Upravuje výši náhrady za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

a výši náhrady nákladů na výživu pozůstalých.  

1.1.2018 PER 

407/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. listopadu 2017, 

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální 

podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných  

s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,  

a částek normativních nákladů na bydlení 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře. Stanoví výši nákladů 

srovnatelných s nájemným, dále částek, které se 

započítávají za pevná paliva a částek normativních 

nákladů na bydlení pro účely příspěvku na bydlení ze 

státní sociální podpory. 

1.1.2018 PER 

408/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 329/2011 

Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením. Aktualizuje přílohu č. 1, kde stanoví  

seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených 

osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení 

se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku  

1.1.2018  

409/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody 

opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve 

znění pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 21/2006 Sb., 

o ověřování. Rozšiřuje seznam obecních úřadů, které 

provádějí vidimaci a legalizaci. 

1.1.2018  

410/2017 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. listopadu 2017, 

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 361/2003 

Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
1.1.2018  
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bezpečnostních sborů sborů.  Stanoví stupnici základních tarifů pro 

příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2018. 

411/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 

majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 563/1991 

Sb., o účetnictví. Zavádí tzv. zjednodušený inventurní 

soupis a umožňuje provedení zjednodušené inventury 

u vybraných účetních jednotek. 

1.1.2018 EO 

412/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních 

úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy 

veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné 

správy), ve znění pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 365/2000 

Sb., o informačních systémech veřejné správy. 

Rozšiřuje seznam kontaktních míst veřejné správy 

tzv. Czech POINTů a seznam zastupitelských úřadů, 

které jsou kontaktními místy veřejné správy. 

1.1.2018  

413/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu 

předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na 

lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

Zrušuje ustanovení týkající se vytváření a zasílání 

elektronických receptů a centrálního úložiště 

elektronických receptů. 

1.1.2018  

414/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské 

praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, 

zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů  

a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky 

č. 254/2013 Sb. 

Jedná se o prováděcí právní předpis k zákonu 

č. 378/2007 Sb., o léčivech. Upravuje ustanovení 

týkající se elektronických receptů a komunikace 

lékárníka s centrálním úložištěm elektronických 

receptů. 

1.1.2018  

415/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2017 

k provedení některých ustanovení zákona o léčivech 

týkajících se elektronických receptů 

Jedná se o prováděcí právní předpis k zákonu 

č. 378/2007 Sb., o léčivech. Upravuje způsob 

vytváření identifikačních znaků předepisujících 

lékařů, postup a podmínky pro komunikaci 

předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících 

předepsané léčivé přípravky s centrálním úložištěm 

elektronických receptů, způsob zasílání 

elektronických receptů předepisujícími lékaři,   

způsob evidence elektronických receptů, stanoví 

situace, za nichž je vystavení lékařského předpisu 

v listinné podobě vždy přípustné a způsob nakládání 

s recepty, které byly vystaveny v listinné podobě.  

1.1.2018  

416/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve 

znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. 

Zpřesňuje rozsah činnosti asistenta pedagoga 

a v příloze č. 1 upravuje obecná pravidla normované 

finanční náročnosti podpůrných opatření. 

1.1.2018  

417/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 168/1999 

Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Stanoví výši denní sazby příspěvku (při nesplnění 

povinnosti mít uzavřeno pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla) pro jednotlivé druhy tuzemských 

1.1.2018 PS 
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odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších 

předpisů 

vozidel a výši nákladů mimosoudního uplatnění práva 

na příspěvek. 

418/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském 

řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro 

dispečerské řízení 

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

Sb., energetický zákon. Zpřesňuje podmínky přípravy 

provozu plynárenské přepravní soustavy, distribuční 

soustavy a pravidla předávání údajů mezi výrobci 

plynu, provozovatelem přepravní soustavy, 

provozovateli distribučních soustav a provozovateli 

zásobníků plynu. 

1.1.2019  

419/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2017, 

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou 

služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, 

myslivosti a rybářství 

Provádí sjednocení vzhledu služebního stejnokroje 

zaměstnanců státní správy lesů, myslivosti 

a rybářství. 

1.1.2018  

 


