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Odbor legislativní 

Analýza právních předpisů 8/2017 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

230/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ze dne 20. července 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.  

31.7.2017 VYZ 

231/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 

ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

ve slovech "v provedení nejméně ekonomicky náročném, v 

závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu 

nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického 

prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu" a 

ustanovení přílohy č. 3 oddílu C tohoto zákona v částech, kde 

jsou definovány symboly úhradových limitů "A" a "B" a kde 

je těmito symboly limitována výše úhrady jednotlivých typů 

zdravotnických prostředků 

I. Ruší se uplynutím dne 31. prosince 2018 

ustanovení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.  

298/2011 Sb., ve slovech "v provedení nejméně 

ekonomicky náročném, v závislosti na míře a 

závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně 

ekonomicky náročného provedení zdravotnického 

prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem 

trhu”. 

  

II. Ruší se uplynutím dne 31. prosince 2018 v příloze 

č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

části oddílu C vymezené písmeny "A" a "B", kterými 

se limituje výše úhrady jednotlivých typů 

zdravotnických prostředků, a text, který zní:  

"Symboly úhradových limitů  

A - Úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele 

zdravotnického prostředku v provedení nejméně 

ekonomicky náročném v závislosti na míře a 

závažnosti zdravotního postižení (dále jen 

"ekonomicky nejméně náročná varianta"); cenu 

31.7.2017  
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ekonomicky nejméně náročné varianty 

zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní 

pojišťovna průzkumem trhu. 

B - Úhrada ve výši ceny ekonomicky nejméně 

náročné varianty celého systému složeného ze 

zdravotnických prostředků skupiny č. 3 tohoto 

oddílu." 

232/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 14. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu 

České republiky na rok 2017 

Začleňuje do státního rozpočtu novou kapitolu 378 - 

Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost spolu s jejími závaznými ukazateli, do 

které budou po vzniku Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační bezpečnost rozpočtovým 

opatřením převedeny z rozpočtu Národního 

bezpečnostního úřadu příslušné finanční prostředky. 

Jako datum vzniku Národního úřadu pro 

kybernetickou a informační bezpečnost je 

předpokládán 1. červenec 2017. 

1.8.2017  

233/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě, ve znění pozdějších předpisů 

Přiděluje číslo rozpočtové kapitole Národní úřad pro 

kybernetickou a informační bezpečnost. 
1.8.2017  

234/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 17. července 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. 

31.7.2017  

235/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování 

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích 

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

o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích; zapracovává příslušné předpisy EU. 

Upravuje a zpřesňuje požadavky na technickou 

způsobilost vozidel a její posuzování.  

19.8.2017 PS 

236/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 25. dubna 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu  

a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném 

odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, 

neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve 

znění vyhlášky č. 289/2013 Sb. 

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

Sb., energetický zákon. Zkracuje časový interval 

měření plynu a upravuje způsob stanovení výše 

náhrady škody za neoprávněný odběr, dodávku, 

přepravu, uskladňování, anebo distribuci plynu. 

19.8.2017  

237/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 28. července 2017, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 

Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

Sb., o hnojivech. Doplňuje limitní hodnoty rizikových 

prvků v organických hnojivech a substrátech 

vyrobených z odpadů z čistíren odpadních vod. 

3.9.2017  

238/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 31. července 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 561/2004 

Sb., školský zákon, důvodem je uvedení současného 
1.9.2017  
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a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí 

některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších 

předpisů 

neaktuálního znění vyhlášky do souladu se zákonem. 

239/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 28. července 2017 

o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Stanoví technické požadavky pro stavby pro 

plnění funkcí lesa, kterými jsou stavby lesních cest, 

stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu, stavby 

hrazení bystřin a strží a stavby pro úpravu vodního 

režimu lesních půd, a to bez ohledu na to, zda se 

stavba pro plnění funkcí lesa nachází v lese.  

1.1.2018  

240/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 21. července 2017 o rozšíření závaznosti kolektivní 

smlouvy vyššího stupně 

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

vyjednávání je Kolektivní smlouva vyššího stupně na 

rok 2017, uzavřená dne 24. 1. 2017 mezi Odborovým 

svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, 

lesního a vodního hospodářství v ČR, Česko-

moravským odborovým sdružením a Asociací 

Českého papírenského průmyslu, závazná i pro další 

zaměstnavatele s převažující činností v odvětví 

označeném kódy klasifikace ekonomických činností 

CZ-NACE s číselným označením 17.11 a 17.12. 

1.9.2017  

241/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 31. července 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 - 2020, uzavřená dne 1. 6. 2017 mezi 

Odborovým svazem dopravy a Svazem dopravy ČR, 

závazná i pro další zaměstnavatele s převažující 

činností v odvětví označeném kódy klasifikace 

ekonomických činností CZ-NACE s číselným 

označením 49.39, 49.41 a 52.29. 

1.9.2017  

242/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra 

ze dne 31. července 2017 o vyhlášení nových voleb do 

zastupitelstva obce 

Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Prameny v okr. Cheb. 
9.8.2017  

243/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 28. července 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

vyhlášky 

Cílem novelizace je uvedení příslušných vyhlášek do 

souladu se zněním  školského zákona. Novela 

zejména upravuje způsob, kterým budou zákonní 

zástupci dokládat plnění povinné školní docházky u 

žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí; 

dále vytváří předpoklady pro zpřístupnění plavání 

žákům základních škol. Ve vyhlášce o krajských 

normativech upravuje normativ na individuálně 

předškolně vzdělávané dítě. Ve vyhlášce o bližších 

1.9.2017  
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podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou upravuje podmínky 

konání maturitní zkoušky osobami, které se 

vzdělávaly v zahraničí, a způsob uchovávání 

dokumentace o maturitní zkoušce. 

244/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 3. srpna 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách 

předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění  

a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických 

zařízení a ústavů sociální péče 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu . 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví; novela provádí 

sjednocení terminologie se zákonem.  

30.8.2017  

245/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 

ve věci návrhu Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné 

ochránkyně práv, na zrušení ustanovení čl. 2 písm. c) a čl. 5 

obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, 

o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  

a zlepšení vzhledu města, a na zrušení ustanovení čl. 2 písm. 

c) a čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu 

č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku a estetického vzhledu města. 

Ustanovení čl. 2 písm. c) a čl. 5 obecně 

závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, 

o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

a zlepšení vzhledu města, a ustanovení čl. 2 písm. c) 

a čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu  

č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku a estetického vzhledu města, se 

ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. 

15.8.2017  

246/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. července 2017 

o evropských politických stranách a evropských politických 

nadacích a o změně některých zákonů 

Zapracovává legislativu EU – nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu 

a financování evropských politických stran a evropských 

politických nadací. 

18.8.2017  

247/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Novela zavádí při přijetí do služebního poměru zkušební 

dobu 6 měsíců a upravuje postup při výběrovém řízení 

pro obsazení služebního místa. Dále zejména mění 

systém proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních 

sborů; konkrétně odstraňuje povinnost příslušníků 

bezpečnostních sborů sloužit ročně 150 hodin bez nároku 

na náhradní volno či odměnu, s výjimkou vyhlášených 

krizových stavů, nově dále zavádí příplatek za službu ve 

svátek, upravuje způsob krácení dovolené a provádí 

některé další dílčí změny. 

1.1.2018  

248/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 

znění pozdějších předpisů 

Novela snižuje věkovou hranici pro strážníky obecní 

policie z 21 na 18 let, dále zpřísňuje podmínky 

bezúhonnosti a spolehlivosti strážníků a zavádí 

povinnost periodického opakování výcviku strážníků 

v používání donucovacích prostředků. 

1.1.2018  

249/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 30. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

Novela rozšiřuje výčet smluv, na něž se vztahuje 

výjimka z povinnosti jejich uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv; výjimka je rozšířena i 

18.8.2017 EO, OPR 
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

zákona č. 298/2016 Sb. 

na smlouvy uzavřené veřejnou vysokou školu v rámci 

její doplňkové činnosti. Dále odstraňuje některé 

legislativní a výkladové nedostatky.  

250/2017 Sb. 
ZÁKON ze dne 19. července 2017 

o elektronické identifikaci 

Účelem je přizpůsobení právního řádu ČR legislativě 

EU. Zákon upravuje využití elektronické identifikace, 

působnost Ministerstva vnitra a Správy základních 

registrů na úseku elektronické identifikace 

a přestupky na úseku elektronické identifikace. 

1.7.2018  

251/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. července 2017, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o elektronické identifikaci 

Účelem je přizpůsobení právního řádu ČR legislativě 

EU. V návaznosti na přijetí zákona o elektronické 

identifikaci provádí dílčí legislativně technické 

změny v dalších zákonech: v zákoně č. 153/1994 Sb., 

o zpravodajských službách České republiky, zákoně 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

správy, zákoně č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, zákoně č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech a zákoně č. 186/2016 Sb.,  o hazardních 

hrách. 

1.7.2018  

252/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 

předpisů 

Důvodem je uvolnění pásma 700 MHz zemského 

digitálního televizního vysílání pro využití službami 

mobilního vysokorychlostního připojení k internetu, 

resp. implementace procesu přechodu na tzv. standard 

DVB-T2. Doplňuje obecnou úpravu možnosti 

přechodu na vyšší technologii, dále zejména rozšiřuje 

povinné náležitosti smlouvy o poskytování veřejně 

dostupné služby elektronických komunikací 

a připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování 

informací a  zavedením některých dalších opatření 

posiluje postavení spotřebitele. Upravuje ustanovení 

o přestupcích v dané oblasti a sankce za ně. V zákoně 

o České televizi provádí legislativně technické úpravy 

a  zpřesňuje formulace některých pojmů.  

2.9.2017 CIV 

253/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 20. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních 

souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) 

a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nově vymezuje některé pojmy, zpřesňuje ustanovení 

o státní správě v oblasti dodržování zákazu 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní  

a zpřesňuje další pravidla pro vývoj, výrobu, 

skladování, přepravu, manipulaci s těmito zbraněmi a 

jejich zabezpečení. 

1.1.2018  

254/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 20. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů 

Novela zvyšuje odpočet od základu daně z příjmů 

fyzických osob u dárců krve a jejích složek z 2000 Kč 

na 3000 Kč a dále zvyšuje odečet od základu daně v 

1.9.2017 EO 
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případě darování krvetvorných buněk na částku 

20 000 Kč. 

255/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 20. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, ve znění pozdějších předpisů 

Novela zavádí obecný zákaz chovu a usmrcování 

zvířat výhradně nebo primárně za účelem získávání 

kožešin. 

1.10.2017  

256/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 20. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů 

Upravuje podmínky nakládání s utajovanou informací 

v elektronické (digitální) podobě zpracovávanou v 

elektronickém systému spisové služby, který je 

součástí informačního systému nakládajícího  

s utajovanými informacemi. 

1.1.2018  

257/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 20. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů 

Účelem je posílení autonomie samospráv, a to tak, že 

povinnost hospodárného nakládání s majetkem obce 

posuzovanou pouze podle úzkého kritéria 

ekonomické výhodnosti, rozšiřuje o kritérium jiného 

důležitého a odůvodněného zájmu obce. 

2.9.2017  

258/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 20. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích  

a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

Novela upravuje zejména přísnější předpoklady 

a podmínky pro výkon advokacie a posiluje kontrolní 

pravomoc České advokátní komory. Dále zpřesňuje 

podmínky pro výkon povolání notáře a exekutora  

a definuje některé správní delikty.  

1.9.2017  

259/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 20. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 

Jedná se o změny převážně technického charakteru, 

účelem je zejména zjednodušení systému v placení 

pojistného na nemocenské a důchodové pojištění 

u OSVČ. Novela upravuje splatnost záloh na pojistné 

na důchodové pojištění (včetně příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti) a pojistného na nemocenské 

pojištění na měsíc, za který se platí, dále upravuje 

některá pravidla pro vrácení přeplatku na pojistném 

plátci, podmínky promlčení pojistného, podmínky 

placení penále a dále upravuje možnost povolení 

splátek pojistného a penále. Dále např. umožňuje 

prominout placení záloh na důchodové pojištění 

OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou 

výdělečnou činnost, a to na základě její žádosti.  

1.1.2018 PER 

260/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní, ve znění pozdějších předpisů 

Novela navyšuje podíl obcí na výnosu daně z přidané 

hodnoty z 21,4 % na 23,58 %. 1.1.2018  
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261/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví  

a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony 

Upravuje zejména problematiku provozních omezení 

ke snížení hluku na letištích, hlášení událostí  

v civilním letectví a provozování letišť a dále 

ustanovení o přestupcích na úseku užívání vzdušného 

prostoru. 

16.11.2017  

262/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 20. července 2017 

o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně 

zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže  

a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské 

soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě 

škody v oblasti hospodářské soutěže)  

Implementuje legislativu EU. Upravuje problematiku 

náhrady škody způsobenou porušením pravidel 

hospodářské soutěže, a to dohodou soutěžitelů nebo 

zneužitím dominantního postavení soutěžitelů a dále 

uplatňování práva na náhradu škody z omezování 

hospodářské soutěže v těchto případech. V zákoně 

o ochraně hospodářské soutěže upravuje  ustanovení 

o zpřístupnění informací ze spisu vedeného Úřadem 

pro ochranu hospodářské soutěže. 

1.9.2017 PS, OPR 

263/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 20. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 

ve znění pozdějších předpisů 

Upřesňuje podmínky vzniku jednotlivých nároků 

vojáků z povolání, upravuje ustanovení 

o odpovědnosti vojáka za škodu způsobenou státu  

a odstraňuje některé legislativně-technické nedostatky 

textu. 

1.10.2017  

264/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní 

inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  

Rozšiřuje věcnou působnost a posiluje pravomoci 

České obchodní inspekce při výkonu dozoru, 

upravuje zejména postup při provádění kontrol, dále 

oprávnění k užití krycího prostředku, opatření 

k evidenční ochraně inspektora, povinnosti 

kontrolovaných osob. 

1.11.2017  

265/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. července 2017, 

kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Účelem je transpozice legislativy EU. Stanovuje 

orgány dozoru v ČR a dále jazyk požadovaný v České 

republice v oblasti lanových drah, osobních 

ochranných prostředků a spotřebičů plynných paliv.  

1.9.2017  

266/2017 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. července 2017 

o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie  

Jde o prováděcí předpis k zákonu č. 165/2012 

Sb., o podporovaných zdrojích energie. Upravuje 

postup pro určení výše podpory elektřiny nebo 

tepla a způsob její výplaty za období od uvedení 

výrobny elektřiny nebo tepla do provozu do 

doby, než Energetický regulační úřad 

v návaznosti na vydání rozhodnutí Evropské 

komise o slučitelnosti podpory s právem EU 

2.9.2017  
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stanoví rozsah a výši podpory cenovým 

rozhodnutím. 

267/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2017 

o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla 

tísňových volání 

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

Sb., o elektronických komunikacích. Stanoví rozsah, 

formu a způsob předávání údajů pro lokalizaci  

a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových 

volání. 

1.9.2017  

268/2017 sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne  27. června 2017 

ve věci návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení § 160 

odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení 

Návrh se zamítá. 22.8.2017  

269/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Státní volební komise 

ze dne 21. srpna 2017 

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do 

zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017  

Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových 

voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 

2017. 

22.8.2017  

270/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 16. srpna 2017, 

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

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

upravuje podmínky vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávací potřebami. 

1.9.2017  

271/2017 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2017 

o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra  

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

Sb., o rozpočtových pravidlech. Stanoví druhy 

ocenění Ministerstva vnitra a obecná pravidla pro 

jejich udělování. 

1.9.2017  

272/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2017 

k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných 

údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí  

Upravuje strukturu údajů předkládaných Ministerstvu 

financí pro účely monitorování a řízení veřejných 

financí, a dále stanoví částku (průměrné výše 

celkových ročních nákladů podle výkazu zisku  

a ztráty za poslední 2 kalendářní roky), od které je 

povinnost předkládat měsíční údaje o příjmech 

a výdajích. 

1.1.2018 EO 

273/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 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 

Zjednodušuje strukturu přílohy k účetní závěrce – 

uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících  

a doplňujících informací. 

1.1.2018 EO 

274/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 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 

Upřesňuje základní pojmy a upravuje způsob 

předkládání vybraných údajů podle právních předpisů 

upravujících sběr vybraných údajů pro účely 

monitorování a řízení veřejných financí.  

1.1.2018 EO 
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záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění 

pozdějších předpisů 

275/2017 Sb. 

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 23. srpna 2017 

o vyhlášení volby prezidenta republiky 

Vyhlášení volby prezidenta republiky a jejího konání 

na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018. 
28.8.2017  

276/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 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 procenta, 

kterým se jednotlivé obce podílejí na procentní části 

celostátního hrubého výnosu. 

1.9.2017.  

277/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2017 

o postupu obce při zajištění slušného pohřbení  

Vydána jako prováděcí předpis k zákonu č. 256/2001 

Sb., o pohřebnictví v souvislosti s jeho novelizací. 

Upravuje postup obce při zajištění pohřbení  

v případě, že žádná osoba nesjednala pohřbení 

dobrovolně a nikdo není ochoten uhradit náklady 

pohřbení a opatření hrobového místa.  

1.9.2017  

278/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2017 

o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy 

zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací 

a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování  

Vydána jako prováděcí předpis k zákonu č. 256/2001 

Sb., o pohřebnictví v souvislosti s jeho novelizací. 

Stanoví praktickou část specializované odborné 

přípravy, významně rozšiřuje i její část teoretickou 

a dále stanoví náležitosti dokladu, kterým se 

prokazuje úspěšné absolvování specializované 

odborné přípravy k provádění balzamace 

a konzervace a ruší dosud platnou vyhlášku 

č.  379/2001 Sb. 

1.9.2017  

279/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2017, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti 

č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 

svobody, ve znění pozdějších předpisů 

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

Sb., o výkonu trestu odnětí svobody v souvislosti 

s jeho novelizací (zákonem č. 58/2017 Sb.), která 

provedla  změnu vnější a vnitřní diferenciace věznic.  

1.10.2017  

280/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2017, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti  

č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění 

pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 293/1993 

Sb., o výkonu vazby. V souvislosti se změnou 

vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád 

výkonu trestu odnětí svobody provádí zejména 

drobné legislativně technické změny a některá dílčí 

upřesnění. 

1.10.2017  

281/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše 

náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše  

a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při 

povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných 

vojákům 

Upravuje přiznání kvalifikačního příspěvku vojákům 

při rozšíření vysokoškolského vzdělání  

v magisterských studijních oborech a dále upřesňuje 

výši jízdného související s dojížděním vojáka do 

místa výkonu služby  

1.10.2017  
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282/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 ve věci 

návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Návrh zamítnut. 4.9.2017  

283/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 ve věci 

návrhu na zrušení ustanovení § 61 odst. 2 věty první a § 66 

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

(insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.,  

Návrh zamítnut. 4.9.2017  

     

 


