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Odbor legislativní 

Analýza právních předpisů 10/2017 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

329/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2017 

o požadavcích na projekt jaderného zařízení 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 263/2016 

Sb., atomový zákon, zapracovává příslušné předpisy 

Euratomu. Upravuje požadavky na obsah 

dokumentace pro povolovanou činnost, dále uvádí 

výčet bezpečnostních funkcí jaderného zařízení 

a jejich rozdělení do kategorií, upravuje bezpečnostní 

třídy a kritéria pro zařazení vybraných zařízení do 

těchto tříd a obsah požadavků na projekt jaderného 

zařízení. 

1.11.2017  

330/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 27. září 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových 

náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, 

Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu 

provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele 

distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního 

zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu 

V návaznosti na rozsáhlou legislativní činnost v oblasti 

energetiky aktualizuje obsahové náležitosti pravidel, 

řádů a obchodních podmínek, dále reaguje na aktuální 

technologický vývoj na energetických trzích jako např. 

vývoj vozidel na elektrický pohon a vývoj bateriových 

systémů pro uskladňování elektřiny.  Upravuje podpůrné 

služby na straně odběru elektřiny, technické podmínky 

připojení elektroakumulací a dobíjecích stanic, dále 

postup operátora trhu při dodávce dodavatelem poslední 

instance, stanovování národního energetického mixu, 

evidenci záruk původu a některé postupy týkající se 

odchylek.  

1.1.2018 PS 

331/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2017 

o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným 

popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové 

knihy 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 

Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby. Stanoví 

seznam dalších odrůd ovocných druhů s úředně 

uznaným popisem, které se považují za zapsané do 

Státní odrůdové knihy. 

1.11.2017  

332/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 22. září 2017 

o vydání zlaté mince "Hrad Pernštejn" po 5 000 Kč  

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

bance v platném znění, ČNB v rámci cyklu „Hrady“ 

rozhodla o vydání zlaté mince „Hrad Perštejn  

a stanoví její náležitosti. 

24.10.2017  
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333/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 20. září 2017, 

jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České 

republiky, 2017-2033, 2,00 % 

Na základě zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, 

vydává Česká republika prostřednictvím Ministerstva 

financí zaknihované státní dluhopisy, stanoví jejich 

náležitosti a určuje emisní podmínky. 

12.10.2017  

334/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech 

uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění 

pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 

Sb., o oběhu osiva a sadby, stanoví zejména 

požadavky a postupy pro výrobu, uznávání, balení, 

označování a uvádění sadby česneku do oběhu.  

1.11.2017  

335/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém 

zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností 

lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů  

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

Sb., o hnojivech. Stanoví zejména postupy pro odběr 

vzorků a postupy pro provádění chemických, 

mikrobiologických a fyzikálních rozborů 

zemědělských půd a lesních pozemků a pro 

vyhodnocení výsledků, dále stanoví sledované 

rizikové látky a mikrobiologické a fyzikální 

parametry, rozsah a způsob jejich sledování.  

1.11.2017  

336/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona 

č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, 

rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o 

změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění 

pozdějších předpisů 

Zavádí možnost vydávání rybářských lístků na dobu 

neurčitou, cílem je snížení administrativní zátěže. 
1.11.2017  

337/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 6. října 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, 

zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce 

akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce  

a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška  

o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických 

povoláních) 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 96/2004 Sb., 

o nelékařských zdravotnických povoláních. Upravuje 

průběh atestační zkoušky, závěrečné zkoušky 

akreditovaného kvalifikačního kurzu, aprobační 

zkoušky a ověření znalosti českého jazyka pro 

potřeby vzdělávání nelékařských zdravotnických 

pracovníků. 

31.10.2017 FZS 

338/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 ve věci návrhu 

Nejvyššího správního soudu na prohlášení neústavnosti § 10b 

odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb., 

Ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném do 30. 

června 2012, bylo v rozsahu, v němž ukládalo 

povinnosti nezletilým poplatníkům, v rozporu s čl. 

32 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 4, čl. 3 odst. 1 a s čl. 

11 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 4 Listiny základních 

práv a svobod. 

16.10.2017  

339/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. září 2017 

o bližších požadavcích na způsob organizace práce 

a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích 

obdobného charakteru 

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

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Stanoví bližší požadavky 

na způsob organizace práce a pracovních postupů, při 

práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru  

s ohledem na vykonávanou činnost, technologické 

1.1.2018  
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postupy, pracovní podmínky, zvláštnosti pracoviště a 

možnost ohrožení nepříznivými povětrnostními 

podmínkami, zvířaty nebo hmyzem. 

340/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,  ve 

znění pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákoníku práce. 

Provádí valorizaci stupnice platových tarifů 

a zvyšuje horní hranice příplatků za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí a zvláštních příplatků.  

1.11.2017 PER 

341/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  

a správě 

V případě zaměstnanců pobírajícím za práci plat dle § 

109 odst. 3 zákoníku práce stanoví kvalifikační 

předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do 

jednotlivých platových tříd, způsob zařazování do 

platových tříd, podmínky pro určení započitatelné 

praxe, okruh zaměstnanců, u kterých může 

zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem, 

stupnice platových tarifů, výši příplatku za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí, rozdělení prací podle 

pracovních podmínek do skupin a výši zvláštního 

příplatku pro jednotlivé skupiny. Dále zrušuje 

nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.1.2018 PER 

342/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových 

poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů  

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

Sb., o státní službě a zákoníku práce. Valorizuje 

stupnice platových tarifů státních zaměstnanců  

a zvyšuje horní hranici zvláštního příplatku, a to v 

návaznosti na zvýšení platových tarifů a zvýšení 

horní hranice zvláštního příplatku u zaměstnanců v 

pracovním poměru v současně předkládaném návrhu 

nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě. 

1.11.2017 PER 

343/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, 

přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného 

vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro 

stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní 

výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů 

v roce 2018 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 155/1995 

Sb., o důchodovém pojištění. Stanoví příslušné 

parametry pro provádění důchodového pojištění  

v roce 2018, včetně zvýšení důchodů v lednu 2018.  

1.1.2017 PER 

344/2017 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 

o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018  

Zvyšuje příplatky k důchodu podle nařízení vlády 

č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu 

ke zmírnění některých křivd způsobených 

komunistickým režimem v oblasti sociální, a podle 

zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků 

národního boje za vznik a osvobození 

1.1.2018  
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Československa a některých pozůstalých po nich, 

o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám,  

o jednorázové peněžní částce některým účastníkům 

národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 

přiznané před 1. lednem 2018 o 3,5 % částky 

příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek 

zvyšuje. 

345/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 ve věci návrhu 

na zrušení § 61 odst. 1 věty první a § 143 odst. 1 v rozsahu 

slova "tří” zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád) 

Návrh zamítnut 19.10.2017  

346/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 13. října 2017 

o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče 

o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání  

z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení  

o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve 

zdravotnickém zařízení 

V návaznosti na novelu zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti stanoví závazný vzor potvrzení 

o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 

povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo 

úrazu a závazný vzor potvrzení o ošetření nebo vyšetření 

uchazeče o zaměstnání. 

20.10.2017  

347/2017 Sb. 
SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu 

ze dne 12. října 2017 o vydání cenových rozhodnutí 

Cenové rozhodnutí č. 3/2017, které stanoví podporu 

pro podporované zdroje energie a cenové rozhodnutí 

č. 4/2017, které stanoví některé regulované ceny 

podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 

zdrojích energie. 

1.1.2018  

348/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 22. září 2017, 

kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný 

dohled nad auditem 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 93/2009 Sb., 

o auditorech, stanoví odměny členům Prezidia Rady 

pro veřejný dohled nad auditem. 

1.1.2018  

349/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí 

ze dne 13. října 2017, 

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše 

redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu 

platných v roce 2018 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 187/2006 

Sb., o nemocenském pojištění. V oblasti 

nemocenského pojištění stanoví redukční hranice pro 

úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2018. 

24.10.2017 PER 

350/2017 Sb. 
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 12. října 2017 

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Zádub-Závišín v okr. Cheb. 
24.10.2017  

351/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. října 2017 

o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění 

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze 

dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných 

zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních 

služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného 

zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů  

Upravuje ceny poskytovaných zdravotních služeb.  24.10.2017  

352/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 23. října 2017 

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných 

Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

konaných ve dnech 20. a 21. října 2017. 

24.10.2017  
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ve dnech 20. a 21. října 2017 

353/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 19. října 2017 

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb  

a regulačních omezení pro rok 2018 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění. Stanoví  pro rok 

2018 hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb 

poskytovaných pojištěncům a regulační omezení pro 

některé úhrady poskytované smluvními poskytovateli 

zdravotních služeb. 

1.1.2018  

354/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 19. října 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění 

pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění. Aktualizuje seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, doplňuje  

a upravuje některé zdravotní výkony, vypouští se 

některé zastaralé zdravotní výkony a zařazují se nové 

zdravotní výkony v souvislosti s rozvojem 

medicínských oborů. 

1.1.2018  

355/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti 

infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů 

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

Sb., o ochraně veřejného zdraví. Upravuje očkovací 

schémata u základního očkování dětí, u očkování 

proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a dále 

rozšiřuje zvláštní očkování proti virové hepatitidě B. 

1.1.2018  

356/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 20. října 2017, 

kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových 

náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu 

mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu  

a obsahových náležitostech jejího ohlašování 

V návaznosti na novelu zákona č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči ruší vyhlášku č. 2/2013 Sb., 

o obsahových náležitostech žádosti o povolení 

domácí porážky skotu. Důvodem je změna povinnosti 

chovatele, kdy namísto dosavadní povinnosti podat 

žádost o povolení domácí porážky zavádí povinnost 

oznámit zamýšlenou porážku krajské veterinární 

správě nejméně tři dny před jejím. 

1.11.2017  

357/2017 Sb. 

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY 

ze dne 24. října 2017 

o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky 

Prezident republiky podle čl. 34 odst. 1 ústavního 

zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,  

svolává zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky a stanoví den jeho zahájení na 20. 

listopad 2017. 

27.10.2017  

358/2017 Sb. 

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY 

ze dne 25. října 2017 

o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky 

Vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu 

České republiky ve volebním obvodu č. 39  

a stanovím dny jejich konání na pátek 5. ledna 2018 

a sobotu 6. ledna 2018. 

27.10.2017  

359/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 20. října 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, 

odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném 

provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve 

znění vyhlášky č. 316/2013 Sb. 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 17/2012 Sb., 

o Celní správě České republiky. Upravuje podobu 

pracovního stejnokroje o některé výstrojní součástky, 

rozšiřuje řadu identifikačních čísel na identifikačním 

znaku Celní správy České republiky, nově zavádí 

rukávovou pásku jako formu vnějšího označení 

příslušníka Celní správy České republiky, dále 

1.11.2017  
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doplňuje označení pro výkon služby v zahraničí a na 

mezinárodních cvičeních. Zpřesňuje popis grafického 

znázornění v rámci identifikační karty služebního 

vozidla, doplňuje služební odznak Celní správy České 

republiky a mění vzor zvláštního barevného 

provedení a označení služebních vozidel Celní správy 

České republiky. 

360/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. října 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se 

stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení 

vlády č. 240/2008 Sb. 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 412/2005 

Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti. Aktualizuje seznam 

utajovaných informací s ohledem na požadavky 

současné praxe v oblasti ochrany utajovaných 

informací. 

1.1.2018  

361/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. října 2017 

o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do 

práce ve výkonu trestu odnětí svobody 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 169/1999 

Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Stanoví výši 

odměny a podmínky její výplaty odsouzeným ve 

výkonu trestu odnětí svobody. Zrušuje stávající 

vyhlášku č. 356/1999 Sb.  

1.4.2018  

362/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 30. října 2017, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 

Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu 

odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami 

z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných 

zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 169/1999 

Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Zvyšuje částky 

připadající z odměny odsouzeného za práci na tzv. 

úložné a limit, od kterého může odsouzený za 

stanoveným účelem použít prostředky z úložného. 

Účelem je vytvoření finanční rezervy na dobu po 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.  

1.4.2018  

363/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 30. října 2017, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 

Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček 

některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech 

prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 

Zrušuje výjimku zvláštní příslušnosti Obvodního 

soudu pro Prahu 2 týkajících se trestných činů proti 

bezpečnosti silniční, železniční, letecké a plavební 

dopravy. Důvodem je změna zákona č. 6/2002 Sb., 

zákona o soudech a soudcích provedená zákonem č. 

296/2017 Sb., s účinností od 30. 9. 2017. 

7.11.2017  

364/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 11. října 2017, 

kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují 

majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý 

majetek, který zanechali na území Podkarpatské  Rusi 

v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských 

socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.  

Rozšiřuje okruh oprávněných osob, které mohou 

žádat o zmírnění majetkových křivd za nemovitý 

majetek zanechaný na území Podkarpatské Rusi  

v souvislosti s jejím smluvním postoupením 

Sovětskému svazu a stanoví lhůtu pro uplatnění 

tohoto nároku do 30. 6. 2018. 

7.11.2017  

365/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 11. října 2017, 

kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 

a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 

změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

Implementuje směrnici Evropského parlamentu 

a Rady 2014/54/EU ze dne 16. 4. 2014 o opatřeních 

usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům 

v souvislosti s jejich volným pohybem, konkrétně  

právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace 

v oblasti pomoci poskytované Úřadem práce ČR, 

1.1.2018 PER 
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včetně začleňování do profesního života a odborné 

profesní přípravy. V návaznosti na to provádí 

příslušné změny též v zákonech č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní a č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. 

366/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 11. října 2017, 

kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 

prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona 

č. 183/2017 Sb. 

Upřesňuje požadavky na osoby provádějící servis  

a bezpečnostně technickou kontrolu zdravotnických 

prostředků, požadavky na osoby provádějící 

instruktáž a dále zpřesňuje podmínky provádění 

bezpečnostně technické kontroly a oprav 

zdravotnických prostředků. 

1.12.2017  

367/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. října 2017, 

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 

Cílem je upravit vztah procesu rozhodování 

o dotacích ze státního rozpočtu ke správnímu řádu, 

dále upravuje postup při podání žádosti o poskytnutí 

dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního 

rozpočtu a vydání rozhodnutí o jejich poskytnutí 

včetně jeho náležitostí. V návaznosti na to provádí 

příslušné úpravy také v zákoně č. 248/2000 Sb., 

o podpoře regionálního rozvoje, č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací a č. 388/1991 Sb., o Státním fondu 

životního prostředí České republiky. 

1.1.2018 
VYZ, PC, 

EO 

368/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. října 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení 

bližších podmínek při provádění opatření společné organizace 

trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví 

a vinařství, ve znění pozdějších předpisů  

V návaznosti na legislativu EU upravuje náležitosti 

žádostí o podporu v oblasti restrukturalizace 

a přeměnu vinic. 

15.11.2017  

369/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 6. listopadu 2017 

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do 

zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017  

Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových 

voleb do zastupitelstev obcí konaných na základě 

sdělení Ministerstva vnitra č. 161/2017 Sb., č. 

184/2017 Sb., č. 212/2017 Sb. a č. 227/2017 Sb. , dne 

4. listopadu 2017  

7.11.2017  

     

 


