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Odbor legislativní 

Analýza právních předpisů 12/2017 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

420/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu 

ze dne 30. listopadu 2017 

o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových 

statistických znaků 

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

o státní statistické službě, v platném znění. Zpřesňuje 

formulace u položky bionafta a jejích směsi.  

1.1.2018  

421/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu 

ze dne 5. prosince 2017 

o vydání cenových rozhodnutí 

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

Sb., o cenách, v platném znění. Stanoví regulované 

ceny související s dodávkou plynu, ceny za 

související služby v elektroenergetice a ostatní 

regulované ceny. 

1.1.2018 PS 

422/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 

o návrhu na zrušení ustanovení § 235 odst. 2 a 239 odst. 1 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Návrh zamítnut. 11.12.2017  

423/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení 

kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)  

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

Sb., o elektronických komunikacích. Upravuje 

přílohu č. 1 – Plán přidělení kmitočtových pásem.  

1.1.2018  

424/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 

o informačních povinnostech některých osob podnikajících na 

kapitálovém trhu 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 256/2004 

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Upravuje 

obsah, formu, četnost, lhůty a způsob sestavování 

a předkládání výkazů České národní bance některými 

osobami podnikajícími na kapitálovém trhu, a to jak 

výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy 

EU, tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České 

národní banky, a dále předkládání a uveřejňování 

dalších informací těmito osobami. Současně ruší 

stávající vyhlášky č. 427/2013 Sb. č. 235/2008 Sb. 

a č. 236/2008 Sb. 

3.1.2018  

425/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění 

některých opatření společné organizace trhu s ovocem 

Zpřesňuje podmínky pro uznání za organizaci 

producentů, upravuje opatření pro předcházení krizím  

a dále stanoví pravidla podpory na dočasná 

15.12.2017  
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a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů  mimořádná podpůrná opatření v období 2017/2018, 

426/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení 

některých podmínek poskytování národních doplňkových 

plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů  

Upravuje zejména podmínky pro poskytování 

přechodných vnitrostátních podpor, a to konkrétně 

platby na chov krav bez tržní produkce mléka 

a platby na chov ovcí a chov koz, dále upravuje 

některé podmínky pro snížení plateb nebo zamítnutí 

žádostí. 

1.1.2018  

427/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení 

některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům 

a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 

pozdějších předpisů 

Cílem je implementace předpisů EU. Upravuje 

náležitosti žádosti  o poskytnutí jednotné platby na 

plochu zemědělské půdy v případě pěstování konopí, 

podmínky poskytnutí jednotné platby na plochu 

zemědělské půdy, dále upřesňuje ustanovení 

specifikující krajinný prvek v ekologickém zájmu, 

ochranný pás a plochu s meziplodinami a upravuje 

podmínky pro poskytnutí podpory na produkci 

bílkovinných plodin. 

1.1.2018  

428/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, 

zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při 

použití přípravků na ochranu rostlin 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 

Sb., o rostlinolékařské péči. Upravuje podrobnosti 

ochrany včel, zvěře, vodních organismů a dalších 

necílových organismů při používání přípravků na 

ochranu rostlin, upřesňuje náležitosti oznámení 

o aplikaci přípravku pro hubení hlodavců a dále 

upřesňuje způsob odběru vzorku při šetření příčin 

úhynu včel, zvěře a ryb. 

26.12.2017  

429/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního 

hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 243/2000 

Sb., o rozpočtovém určení daní, stanoví procentní 

podíly jednotlivých obcí na částech celostátního 

hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 

z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. b) až h) zákona.  

1.1.2018  

430/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2017 

o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, 

Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy 

s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace  

a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území 

historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnost i 

Terezín za památkové rezervace 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči. Účelem prohlášení 

vybraných částí měst a území pevnosti Terezín za 

památkové rezervace je ochrana kulturních hodnot.  

 

1.1.2018  

431/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2017 

o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České 

republiky v období do 30. června 2018 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 273/2008 

Sb., o Policii České republiky, kterým jsou povoláni 

vojáci v činné službě k plnění úkolů Policie české 

republiky v souvislosti se střežením areálu muničních 

skladů Květná do období 30. 6. 2018, současně 

stanoví rozsah jejich oprávnění a povinností.  

1.1.2018  

432/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2017 Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 361/2003 14.12.2017  
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o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení 

neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo 

nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých 

Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů. Průměrný služební příjem rozhodný pro 

výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu 

a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých 

zvyšuje o 3,5 %.  

433/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2017 

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem 

nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní 

nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě 

náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu 

služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo 

nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady 

nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady 

poskytované vojákům a pozůstalým)  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 

Sb., o vojácích z povolání. Průměrný výdělek 

rozhodný pro výpočet náhrady se zvyšuje o 3,5 %. 

1.1.2018  

434/2017 Sb. 

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. listopadu 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 

určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených  

s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 

likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 

věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických  osob 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 304/2013 

Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob a o evidenci svěřenských fondů. Rozšiřuje 

působnost stávajícího nařízení také na evidenci 

svěřenských fondů, a evidenci údajů o skutečných 

majitelích, dále stanoví způsob vyplnění a formu 

zaslání formuláře pro zápis do evidence skutečných 

majitelů. 

1.1.2018  

435/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách 

finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním 

vypořádání) 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech, provádí zejména změny 

legislativně-technického charakteru, upřesňuje některé 

pojmy, zásady finančního vypořádání, postup a lhůty pro 

finanční vypořádání a pokyny ke zpracování finančního 

vypořádání. 

1.1.2018 EO 

436/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských 

službách a některých druzích posudkové péče)  

V návaznosti na novelu zákona č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách, upřesňuje postup 

při posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce, 

organizaci a rozsah pracovnělékařských služeb, 

upřesňuje některé pojmy a upravuje lhůty pro provádění 

periodických prohlídek u zaměstnanců. Dále upravuje 

pravidla při provádění mimořádných a výstupních 

prohlídek zaměstnanců, náležitosti žádosti o provedení 

pracovnělékařské prohlídky, v příloze č. 1 mění některé 

doby potřebné k zajištění pracovnělékařských služeb 

a v příloze č. 2 upravuje seznam rizikových faktorů 

a nemocí. 

15.12.2017 PER 

437/2017 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2017 Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 181/2014 1.2.2018 CIV 
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o kritériích pro určení provozovatele základní služby  Sb., o kybernetické bezpečnosti. Zapracovává 

legislativu EU a upravuje odvětvová a dopadová 

kritéria pro určení provozovatele základní služby 

a vymezení významnosti dopadu narušení základní 

služby na zabezpečení společenských nebo 

ekonomických činností, přičemž základní službou se 

dle zákona o kybernetické bezpečnosti rozumí služba, 

jejíž poskytování je závislé na sítích elektronických 

komunikací nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na 

zabezpečení společenských nebo ekonomických 

činností ve vybraných odvětvích. 

438/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 1. prosince 2017 

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních 

zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých 

dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění 

zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní 

pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích 

a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle 

§ 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu 

a některých dalších náležitostech státních zástupců 

pro rok 2018 platovou základnu ve výši 75 810,60 

Kč. 

15.12.2017  

439/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí 

ze dne 1. prosince 2017 

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých 

náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu 

a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 

státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 

Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle 

§ 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších 

náležitostech spojených s výkonem funkce 

představitelů státní moci a některých státních orgánů 

a soudců a poslanců Evropského parlamentu pro  rok 

2018 platovou základnu pro soudce ve výši 84 234 

Kč. 

15.12.2017  

440/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí 

ze dne 1. prosince 2017 

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých 

náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu 

a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 

státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 

Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle 

§ 3 odst. 3 věty druhé a § 3a odst. 4 zákona č. 

236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 

spojených s výkonem funkce představitelů státní moci 

a některých státních orgánů a soudců a poslanců 

Evropského parlamentu, pro rok 2018 platovou 

základnu pro představitele ve výši 70 195 Kč. 

15.12.2017  

441/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

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

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů 

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

Sb., o účetnictví. Účelem je transpozice legislativy 

EU. Nově stanoví postup pro vykazování časového 

rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze, dále zpřesňuje 

odpisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje 

pokud nelze odhadnout jejich dobu použitelnosti, 
upravuje obsahové vymezení některých položek 

rozvahy, zejména časové rozlišení v aktivech 

1.1.2018  
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a pasivech rozvahy, výsledek hospodaření minulých 

let a krátkodobé závazky. Dále stanoví metodu 

ocenění majetku reálnou hodnotou při změně 

kategorie účetní jednotky a upravuje některé pojmy 

v přílohách č. 1 a 2. 

442/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí 

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

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

Sb., o účetnictví. Upravuje rozsah a způsob 

sestavování účetní závěrky pro banky a jiné finanční 

instituce upřesňuje obsahové vymezení některých 

položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, obsahové 

náležitosti přílohy a dále upravuje účetní metody 

a jejich použití. 

1.1.2018  

443/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí 

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

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů  

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

Sb., o účetnictví. Upravuje rozsah a způsob 

sestavování účetní závěrky pro pojišťovny, upřesňuje 

obsahové vymezení některých položek rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty, obsahové náležitosti přílohy 

k účetní závěrce a dále upravuje účetní metody 

a jejich použití. 

1.1.2018  

444/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

Sb., o zaměstnanosti; v návaznosti na jeho novelu 

provedenou zákonem č. 327/2017 Sb., upřesňuje 

způsob zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

a poskytování příspěvku na úhradu provozních 

nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnávání 

osoby se zdravotním postižením.  

1.1.2018 PER 

445/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení 

veterinárních a hygienických požadavků pro některé 

potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými 

produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb. 

Nově stanoví pravidla zpracování a dodávání mléka 

a mléčných výrobků pro potravinářský podnik  

v rámci jeho okrajové a omezené činnosti.  

1.1.2018  

446/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 7. prosince 2017 

o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam 

zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 

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

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 2018. 

1.1.2018  

447/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí 

ze dne 7. prosince 2017 

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 

3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti  

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že 

průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. 

čtvrtletí 2017 činí 28 761 Kč. 

15.12.2017 PER 
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448/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon  

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů  

Účelem je transpozice legislativy EU. Nově stanoví 

rozsah předmětu úpravy, dále stanoví předávání údajů  

prostřednictvím informačního systému vodovodů 

a kanalizací, zpřesňuje pravidla vedení provozního 

deníku, dále rozšiřuje a upřesňuje obsah plánu 

financování obnovy vodovodů a kanalizací a pravidla 

pro jeho zpracování a upravuje způsob výpočtu cen 

pro vodné a stočné. 

1.1.2018  

449/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence 

hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve 

znění pozdějších předpisů 

V návaznosti na novelu zákona č. 326/2004 Sb., 

o rostlinolékařské péči provedenou zákonem 

č. 299/2017 Sb., zejména zavádí možnost 

zaevidování nového stanoviště včelstev do 

evidence kdykoliv v průběhu roku, zjednodušuje 

systém označování a evidence běžců a zpřesňuje 

pravidla jejich označování a registrace.  

1.1.2018  

450/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu 

ze dne 13. prosince 2017 

o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)  

Aktualizace Číselníku měn a fondů je prováděna na 

základě změn, které publikuje Mezinárodní 

organizace pro normalizaci (ISO). Předmětem 

aktualizace je zavedení měny „dobra“ 

s alfabetickým kódem STN a numerickým kódem 930 

a změna  českého názvu měny z „filipínského pesa“ 

na „filipínské piso“ k 1. lednu 2018. 

1.1.2018  

451/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu 

ze dne 13. prosince 2017 

o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 

Předmětem aktualizace Klasifikace zaměstnání (CZ-

ISCO) je zavedení čtyř nových položek na národní 

úrovni klasifikace, zrušení sedmi položek na národní 

úrovni a změny názvů u osmi položek klasifikace.  

1.1.2018 PER 

452/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 

dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů 

V návaznosti na novelu zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší provedenou zákonem č. 369/2016 

Sb., zpřesňuje předmět úpravy, dále upravuje zejména 

postup při zjišťování úrovně znečišťování ovzduší  

a vyhodnocení plnění emisních limitů, upřesňuje 

specifické emisní limity při spalování paliv 

a požadavky na kvalitu paliv. 

1.1.2018  

453/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2017 

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek 

souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Upravuje 

rozsah a způsob prokazování odborné způsobilosti 

osob oprávněných zpracovávat dokumentaci  

a posudky v oblasti posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

20.12.2017  

454/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2017 

o informačních povinnostech některých osob oprávněných 

poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 370/2017 

Sb., o platebním styku a zákonu č. 6/1993 Sb., 

o České národní bance. Upravuje rozsah, formu, lhůty 

13.1.2018  
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a způsob sestavování a předkládání výkazů České 

národní bance některými osobami oprávněnými 

poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické 

peníze. 

455/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví 

ze dne 12. prosince 2017 

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní 

a mimořádná očkování pro rok 2018 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví; stanoví antigenní 

složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní 

a mimořádná očkování pro rok 2018. 

20.12.2017  

456/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 

č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve 

znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou 

se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 

Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 361/2000 

Sb., o silničním provozu; upravuje obsahové 

náležitosti a podobu řidičského průkazu 

a mezinárodního řidičského průkazu vydaného 

Českou republikou. 

1.1.2018  

457/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 

o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 

pozdějších předpisů 

V návaznosti na vývoj cen na trhu s nemovitými 

věcmi v České republice upravuje oceňování 

stavebních pozemků, které jsou zatíženy právem 

stavby, určování cen staveb kulturních památek, 

způsob výpočtu podlahové plochy u mezonetových 

bytů a aktualizuje základní ceny stavebních pozemků 

u vyjmenovaných obcí. 

1.1.2018 EO 

458/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních 

komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších 

předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích. Aktualizuje seznam 

dálnic a silnic I. třídy zpoplatněných mýtným.  

1.1.2018 PS 

459/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech 

formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz 

údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek  

V návaznosti na novelu rejstříkového zákona 

č. 304/2013 Sb., rozšiřuje předmět úpravy, dále 

stanoví náležitosti formulářů pro podávání návrhů na 

zápis do nově vzniklé evidence svěřenských fondů  

a evidence skutečných majitelů, náležitosti formuláře 

v případě změny či výmazu údajů o odborových 

organizacích a organizacích zaměstnavatelů. Dále 

upravuje podrobnosti o dálkovém přístupu k údajům 

v evidenci skutečných majitelů a některým údajům 

v evidenci svěřenských fondů. 

1.1.2018 OPR 

460/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017 

ve věci jeho právního názoru pro řízení o ústavní stížnosti 

vedené pod sp. zn. III. ÚS 2670/15, který se odchyluje od 

právního názoru Ústavního soudu vysloveného v nálezech sp. 

zn. I. ÚS 2447/13 ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. II. ÚS 3588/14 

ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3216/14 ze dne 17. 12. 

2015, sp. zn. IV. ÚS 3143/15 ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. IV. 

1. Neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů 

přípustnosti (§ 241a odst. 2 občanského soudního 

řádu), není odmítnutí takového dovolání pro vady 

porušením čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv  

a svobod. 

2. Nevymezí-li dovolatel, v čem spatřuje splnění 

předpokladů přípustnosti dovolání, je ústavní 

21.12.2017 OPR 
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ÚS 3973/13 ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. II. ÚS 849/16 ze dne 

11. 10. 2016, sp. zn. I. ÚS 425/17 ze dne 19. 4. 2017 a sp. zn. 

IV. ÚS 3168/16 ze dne 11. 7. 2017 

stížnost proti předchozím rozhodnutím 

o procesních prostředcích k ochraně práva 

nepřípustná podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 

Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3.  Ustanovení § 237 občanského soudního řádu ve 

spojení s čl. 4 a čl. 89 odst. 2 Ústavy České 

republiky vyžaduje, aby jako přípustné bylo 

posouzeno dovolání, závisí-li napadené 

rozhodnutí na vyřešení otázky hmotného nebo 

procesního práva vztahující se k ochraně 

základních práv a svobod, při jejímž řešení se 

odvolací soud odchýlil od ustálené judikatury 

Ústavního soudu. 

461/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti  

č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 120/2001 

Sb., exekuční řád; zavádí vzory písemností 

v exekučním řízení. 

1.7.2018  

462/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném 

dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě. Stanoví vzor formulářů 

„potvrzení o převzetí kauce“ a „potvrzení o zadržení 

dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících 

s prováděnou přepravou a o zabránění v jízdě 

použitím technického prostředků“. 

6.1.2018  

463/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2017 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních 

motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny 

pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad  

Stanoví sazby základní náhrady za používání 

silničních motorových vozidel, sazby stravného  

a průměrnou cenu pohonných hmot pro účely 

poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 

1. ledna 2018. Zrušuje vyhlášku č. 440/2016 Sb. 

1.1.2018 EO 

464/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu 

ze dne 15. prosince 2017 

o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí  

a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 

Aktualizuje Mezinárodní statistické klasifikace 

nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-

10). 

1.1.2018  

465/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu 

ze dne 15. prosince 2017 

o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů 

Aktualizuje TNM klasifikace zhoubných novotvarů.  1.1.2018  

466/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech 

a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního 

rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 

samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí 

a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech. Upravuje postup 

v případě předávání rozpočtových dat krajskému 

úřadu elektronickou formou, stanoví pravidlo, 

používání prostorové jednotky u všech příjmů  

a výdajů, a dále rozšiřuje finanční výkazy o rozpočtu 

nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací 

1.1.2018  
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a o zaměstnanosti regulované vládou o nové sloupce.  

467/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu 

a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním 

rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu 

a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky 

č. 177/2016 Sb. 

Vypouští z rozpočtového systému předkládání počtů 

zaměstnanců v návaznosti na návrh rozpočtu 

platových prostředků a střednědobý výhled v oblasti 

rozpočtů platových prostředků, upravuje terminologii 

v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, dále provádí úpravy formulářů 

technického charakteru uvedené v přílohách. 

1.1.2018  

468/2017 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2017 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Konojedy v okr. Praha-východ. 
28.12.2017  

469/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2017 

o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření 

se zvláštním účtem 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 

Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

Stanoví jednací řád Dozorčího orgánu a pravidla 

hospodaření se zvláštním účtem. 

1.1.2018  

470/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví 

minimální požadavky na studijní programy k získání odborné 

způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, 

ve znění pozdějších předpisů 

Rozšiřuje rozsah odborné způsobilosti k výkonu 

nelékařského zdravotnického povolání, minimální 

požadavky na programy k získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry, 

dětské sestry, porodní asistentky, ergoterapeuta, 

zdravotního laboranta, zdravotnického záchranáře  

a dalších nelékařských zdravotnických povolání. 

1.1.2018 
PR-P, 

FZS 

471/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení 

finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 34/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. Upravuje finanční 

limity pro stanovení nadlimitní veřejné zakázky  

a částku pro účely možnosti vyčlenění části veřejné 

zakázky. 

1.1.2018 PS-NVZ 

472/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení 

emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu,  

a fluorovaných skleníkových plynů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 73/2012 Sb. 

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 

a o fluorovaných skleníkových plynech. Provádí 

zejména změnu limitu pro podávání zpráv, ruší 

oddělené jímání a uskladňování regulovaných látek 

a fluorovaných skleníkových plynů v oddělených 

nádobách a dále upravuje povinnosti provozovatelů 

při kontrolách. 

1.1.2018  

473/2017 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 20. prosince 2017 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Písková Lhota v okr. Nymburk. 
28.12.2017  

474/2017 sb. 
ZÁKON ze dne 19. prosince 2017 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2018  
Stanoví státní rozpočet ČR na rok 2018. 1.1.2018  

475/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2017, 

kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony  

Upravuje výši zvláštní odměny za výkon funkce člena 

volební komise. 
29.12.2017  

476/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2017, 

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením 

V návaznosti na zrušení zákona č. 426/2011 Sb., 

o důchodovém spoření novelizuje vyhlášky ČNB 
1.1.2018 PER 
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důchodového spoření č. 57/2012 Sb., 117/2012 Sb., 215/21012 Sb., 

341/2012 Sb., 425/2012 Sb. a 474/2013 Sb., které 

provádějí zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém 

spoření. Novela prováděcích vyhlášek k penzijním 

zákonům zohledňuje ukončení důchodového systému, 

neboť vyhlášky jako celek zůstanou nadále 

v platnosti, protože provádějí i zákon č. 427/2011 

Sb., o doplňkovém penzijním spoření.  

     

 


