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Odbor legislativní 

Analýza právních předpisů 9/2017 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od 

Dopad 

na ZČU 

284/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na 

minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 

zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách. V souladu se zmocněním 

podle § 120 k provedení § 11 odst. 6 zákona 

o zdravotních službách, upravuje požadavky na 

minimální technické a věcné vybavení protialkoholní 

a protitoxikomanické záchytné stanice. 

1.11.2017  

285/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 

minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve 

znění vyhlášky č. 287/2013 Sb. 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách. V souladu se zmocněním 

podle § 120 k provedení § 11 odst. 4 zákona 

o zdravotních službách upravuje požadavky na 

minimální personální zabezpečení protialkoholní a 

protitoxikomanické záchytné služby v souladu se 

zmocněním podle. 

1.11.2017  

286/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 

ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za 

práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

Sb., zákoník práce. Nařízení zvyšuje sazbu minimální 

mzdy od 1. ledna 2018. 

1.1.2018 PER, IPC 

287/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují 

zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké 

sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, 

kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo 

rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších 

předpisů 

Ve vyhlášce č. 18/2006 Sb. se mění příloha č. 2 , kde 

je aktualizován seznam zastupitelských úřadů České 

republiky, kterým bude při volbách v zahraničí do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístek 

zaslán přenosovou technikou.  

13.9.2017  

288/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 22. srpna 2017 

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí 

založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar  

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

bance v platném znění, ČNB stanoví náležitosti 

pamětní mince. 

4.10.2017  
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289/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů 

Upřesňuje některé pojmy a postupy související se 

získáním, změnou nebo zánikem živnostenského 

oprávnění zahraničních fyzických a právnických 

osob, upřesňuje postup a náležitosti podání při 

ohlašování živnosti, dále zavádí možnost vydávání 

hromadných souborů (sestav) a upřesňuje podmínky 

pro vydávání tržních řádů obcemi. 

30.9.2017 EO 

290/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

Snižuje spoluúčast některých pojištěnců na doplatcích 

na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků 

veřejného zdravotního pojištění, a to u osob od 65 let 

věku z částky 2.500 Kč na částku 1.000 Kč a zavádí 

další snížení spoluúčasti u osob od 70 let věku na 

částku 500 Kč za rok, dále rozšiřuje výčet hrazených 

očkování. Dále v zákoně č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách zavádí a specifikuje pojem 

„hospic“ a upřesňuje údaje předávané zdravotními 

pojišťovnami do Národního registru hrazených 

zdravotních služeb. 

1.1.2018  

291/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných 

dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

Novela posiluje pozici věřitelů v případě pohledávek 

souvisejících se správou domu a pozemku vůči 

vlastníkovi jednotky, a to v domech, kde vzniklo 

společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba, 

a také v domech, v nichž toto společenství nevzniklo. 

Zavádí přednostní uspokojování těchto pohledávek z 

výtěžku z prodeje jednotky, a to do výše jedné 

desetiny tohoto výtěžku. V této souvislosti upravuje 

také zákon o veřejných dražbách a insolvenční zákon.  

1.12.2017 OPR 

292/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 

plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

Implementuje směrnici EU č. 2014/112/EU. Cílem je 

ochrana pracovníků odvětví vnitrozemské vodní 

dopravy v souvislosti s jejich specifickými 

pracovními podmínkami, stanoví pracovní dobu 

a dobu odpočinku zaměstnanců ve vodní dopravě , 

přičemž tato úprava je vůči zákoníku práce úpravou 

speciální. Dále dává možnost Ministerstvu dopravy 

zřizovat státní příspěvkové organizace v oblasti 

vodních cest.  

30.9.2017  

293/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 24. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších 

Upravuje systém příspěvku pojišťoven provozujících 

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla do garančního fondu a povinnost 

regresních náhrad. Stanoví povinnost vlastníka nebo 

provozovatele vozidla mít uzavřeno pojištění 

1.1.2018 PS 
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předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů 

odpovědnosti z provozu vozidla po celou dobu, kdy je 

vozidlo zapsané v registru silničních vozidel, a dále 

za nesplnění této povinnosti ukládá uhradit příspěvek  

České kanceláři pojistitelů a stanoví jeho výši. 

Omezuje vymáhání náhrady jednou třetinou, nejvýše 

však částkou 300 tis. Kč. 

294/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 17. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti  

a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze  

Nově upravuje oblast přípravy vojáka v záloze 

k plnění úkolů ozbrojených sil a vymezuje druhy 

vojenských cvičení. V zákoně č. 45/2016 Sb., 

o službě vojáků v záloze rozšiřuje výčet osob 

oprávněných odnímat vojenskou hodnost a dále 

upravuje výši odměn vojáků v aktivní záloze.  

1.10.2017  

295/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 

osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých 

zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

Implementuje směrnice Komise EU č. 2014/96/EU, 

2014/97/EU a 2014/98/EU. Zejména zavádí proces 

registrace odrůd s úředně uznaným popisem, přičemž 

zavádí a vymezuje pojem úředně uznaný popis 

odrůdy ovocného druhu. 

1.11.2017  

296/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony 

Novela provádí dílčí změny v oblasti civilního řízení, 

zejména přesněji vymezuje věcnou příslušnost 

krajských soudů, zavádí možnost použití 

videokonferenčního zařízení při některých úkonech 

soudu, rozšiřuje výčet případů nepřípustnosti 

dovolání, dále upřesňuje podmínky pro nařízení 

výkonu rozhodnutí na vyklizení domu nebo bytu. 

V zákoně č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích 

upřesňuje ustanovení týkající se rozvrhu práce soudů  

a stanoví povinnost předsedům jednotlivých soudů 

kontrolovat postup soudů při rozdělování věcí podle 

rozvrhu práce. Dále upravuje přístup soudů do 

informačních systémů Ministerstva financí.  

30.9.2017 OPR 

297/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů  

Účelem je zavést pravidelnou valorizaci pojistného 

placeného státem na veřejné zdravotní pojištění za 

skupinu osob, za něž je stát plátcem pojistného, 

zvyšuje se vyměřovací základ pojistného placeného 

státem. 

1.1.2018 PER 

298/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

Zavádí možnost provést exekuci pozastavením 

řidičského oprávnění při vymáhání nedoplatku na 

výživném také pro zletilé dítě do 26 let věku, které se 

soustavně připravuje studiem na své budoucí 

povolání. 

4.10.2017  

299/2017 Sb. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, Nově podrobněji upravuje oblast integrované ochrany 1.12.2017  
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kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

rostlin a karanténních opatření proti šíření škodlivých 

organismů, rozšiřuje pravomoc Ústředního 

kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, dále 

podrobněji upravuje ustanovení o prostředcích na 

ochranu rostlin, nakládání s těmito přípravky a ruší 

vyhlášku č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu 

vyžadování údajů o ovocných sadech 

obhospodařovaných v režimu intenzivního 

ovocnářství. V souvislosti s tím provádí dílčí změny 

i v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákoně  

č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním 

ústavu zemědělském, zákoně č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích a zákoně č. 350/2011 Sb., 

chemický zákon. 

300/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 17. srpna 2017 

o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu 

mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., 

o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších 

předpisů, (stykový zákon) 

Jedná se o nový zákon, který upravuje některé zásady 

jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi 

sebou a navenek. 

1.9.2018  

301/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 17. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Upravuje oblast příspěvků osobám se zdravotním 

postižením, zvyšuje příspěvek na mobilitu z 400 na 550 

Kč za měsíc, zpřesňuje podmínky pro poskytnutí 

příspěvku na zvláštní pomůcku a stanovení jeho výše a 

nově stanoví jako příjemce dávky také pěstouna. 

1.1.2018  

302/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  

a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony  

Z důvodu zajištění vyšší ochrany spotřebitele upravuje 

některé povinnosti chovatelů zvířat a další povinnosti ke 

zvýšení ochrany zvířat. V této souvislosti provádí dílčí 

změny zejména v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání a dále v zákoně č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích a zákoně 

č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci, kde posiluje některé pravomoci inspektorů. 

1.11.2017  

303/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením 

statusu veřejné prospěšnosti 

V občanském zákoníku ruší ustanovení o statusu 

veřejné prospěšnosti a v návaznosti na to provádí 

související změny v dalších zákonech, např. v zákoně 

o vysokých školách, kde v této souvislosti upravuje 

ustanovení o financování soukromé vysoké školy.  

1.1.2018  

304/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

Novela komplexně upravuje licenční řízení v linkové 

osobní dopravě, prodlužuje výjimku z uplatnění 

některých práv cestujících, vyplývající z nařízení 

o právech cestujících. Dále upřesňuje povinnosti 

4.10.2017  
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podnikatele v silniční dopravě a zvláštní podmínky 

pro osobní přepravu.  V zákoně č. 266/1994 Sb., 

o drahách doplňuje ustanovení o přepravním řádu  

305/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 

spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Implementuje směrnici  EU č. 2016/881. Upravuje 

povinnou automatickou výměnu zpráv podle 

jednotlivých zemí a kompetence správce daně 

k posouzení ekonomické aktivity v nadnárodní 

skupině podniků za účelem efektivnější daňové 

kontroly. 

19.9.2017 EO 

306/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2017 

o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro 

účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci 

mezinárodní spolupráce při správě daní 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 164/2013 

Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. 

Stanoví pro účely automatické výměny informací 

s jiným státem vzor zprávy podle zemí a pokyny 

k jejímu vyplnění. 

19.9.2017 EO 

307/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2017, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 

Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů 

V souvislosti s terminologií zákona č. 112/2016 Sb., 

o evidenci tržeb mění dosavadní označení dokladu 

o zaplacení na doklad o přepravě a upravuje 

náležitosti záznamu o přepravě a dokladu o přepravě .  

4.10.2017  

308/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2017 

o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování 

investičních služeb 

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

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Stanoví 

požadavky na organizační uspořádání obchodníka  

s cennými papíry ve vztahu k zajištění ochrany 

majetku zákazníka, podrobnější požadavky na 

obchodníka s cennými papíry a další podmínky 

a požadavky pro provádění činnosti obchodníka  

s cennými papíry. 

3.1.2018  

309/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2017 

o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu 

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

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Upravuje 

náležitostí žádostí souvisejících s podnikáním na 

kapitálovém trhu, jejich formáty a další technické 

náležitosti žádostí a oznámení. 

3.1.2018  

310/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, 

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

V zákoně o nemocenském pojištění zavádí novou 

dávku, a to dlouhodobé ošetřovné a stanoví podmínky 

pro jeho přiznání. V návaznosti na zavedení 

dlouhodobého ošetřovného provádí související úpravy 

v zákonech č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní po litiku 

zaměstnanosti, č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění,  č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů a č. 73/2011 Sb., 

1.6.2018 PER 
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o specifických zdravotních službách. V zákoníku 

práce se v této souvislosti zaměstnavateli stanoví 

povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci 

po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče 

a povinnost zařadit zaměstnance po skončení 

poskytování této péče na jeho původní práci 

a pracoviště. 

311/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. září 2017 

o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 

zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 165/2012 

Sb., o podporovaných zdrojích energie. Stanoví výši 

prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na 

financování podpory elektřiny a provozní podpory 

tepla. 

1.1.2018  

312/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. září 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení 

podrobností evidence využití půdy podle uživatelských 

vztahů, ve znění pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 252/1997 

Sb., o zemědělství. V návaznosti na změnu zákona č. 

252/1997 Sb., o zemědělství rozšiřuje druhy objektů 

v evidenci o stanoviště včelstva. 

1.12.2017  

313/2017 Sb. 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 18. července 2017  

ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 17 odst. 2, § 23 odst. 1 

písm. j) a části § 23 odst. 2 písm. a) v textu písmene "j)" 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 

369/2016 Sb. 

Návrh zamítnut. 25.9.2017  

314/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. září 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách 

poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální 

a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých 

souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů,  

a další související nařízení 

Jedná se o legislativně technickou úpravu stanovení 

hlavních dřevin pro jednotlivé porostní typy 

a dále upravuje termín pro podání žádosti o změnu 

zařazení při snížení podílu melioračních 

a zpevňujících dřevin. 

1.10.2017  

315/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. září 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 

provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření 

a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 

provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  

Upravuje výpočet limitu aplikovaného dusíku na 

veškeré obhospodařované trvalé travní porosty v 

rámci podopatření ošetřování travních porostů 

v souladu s výpočtem stanoveným v nařízení vlády č. 

262/2012 Sb. 

1.10.2017  

316/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. září 2017 

o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů 

v odvětví cukru 

V důsledku ukončení režimu produkčních kvót 

k 30. 9. 2017 a v návaznosti na přímo použitelné 

předpisy EU stanoví některé podmínky provádění 

společné organizace trhů v odvětví cukru.  

1.10.2017  

317/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí  

ze dne 6. září 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 13. 6. 2017 mezi Odborovým 

svazem pracovníků textilního, oděvního 

1.10.2017  



 

7 

 

a kožedělného průmyslu Čech a moravy a Asociací 

textilního oděvního-kožedělného průmyslu, závazná 

i pro další zaměstnavatele s převažující činností  

v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických 

činností CZ-NACE s číselným označením 13,14 a 15. 

318/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. září 2017 

o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 128/2000 

Sb., o obcích. Stanoví výši odměn poskytovaných 

členům zastupitelstvem územních samosprávných 

celků a zrušuje nařízení vlády č. 414/2016 Sb. 

1.1.2018  

319/2017 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2017 

o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu  

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

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Upravuje 

rozsah odborných znalostí a dovedností a další 

požadavky na věcné, kvalifikační, organizační 

a personální zabezpečení obchodníka s cennými 

papíry, dále  upravuje požadavky na zkouškový řád 

a způsob jednání a složení zkouškové komise. 

3.1.2018  

320/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. září 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických 

požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů  

V návaznosti na legislativu EU vypouští odkaz na 

zrušenou směrnici 2003/37/ES a zpřesňuje formulace 

v bodu 1.7.4.2 přílohy č. 1 k nařízení vlády 

č. 176/2008 Sb., který stanovuje, jaké dokumenty 

mají být součástí návodu ke strojnímu zařízení.  

19.10.2017  

321/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se 

stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 

bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády  

č. 126/2017 Sb. 

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

Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů. Stanoví stupnici základních tarifů pro 

příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017. 

1.11.2017  

322/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 25. září 2017 

o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují 

činnosti závislé na ročním období 

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

Sb., o zaměstnanosti. V návaznosti na legislativu EU 

upravuje seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují 

činnosti závislé na ročním období. 

4.10.2017 PER 

323/2017 Sb. 

VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2017, 

kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.  

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 83/2006 Sb., 

stavební zákon. Doplňuje technické specifikace pro 

dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot . 

19.10.2017  

324/2017 Sb. 

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 27. září 2017 

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-

DRG) 

Aktualizuje klasifikaci hospitalizovaných pacientů.  1.1.2018  

325/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 5. září 2017, 

kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 

službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  

a další související zákony 

Účelem je posílit kontrolu zpravodajských služeb 

České republiky. Zřizuje Orgán nezávislé kontroly 

zpravodajských služeb ČR a podrobně stanoví způsob 

provádění kontroly zpravodajských služeb. 

V návaznosti na to provádí související změny 

1.1.2018  
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v zákonech č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním 

úřadu a č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství.  

326/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 5. září 2017, 

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů 

Provádí transpozici legislativy EU, účelem je snazší 

schvalování dotací a zjednodušení postupů. Upřesňuje 

některé pojmy a zavádí některé nové pojmy, dále 

upravuje postup při posuzování vlivů záměru na 

životní prostředí.  

1.1.2017  

327/2017 Sb. 

ZÁKON ze dne 5. září 2017, 

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., 

o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.  

Zpřesňuje některé pojmy, upravuje podmínky pro 

poskytování příspěvku na zřízení pracovního místa 

pro osobu se zdravotním postižením, podmínky pro 

přiznání příspěvku na úhradu provozních nákladů 

vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby 

se zdravotním postižením, dále zavádí dohody 

o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na 

chráněném trhu práce uzavřené mezi 

zaměstnavatelem a úřadem práce, v oblasti plnění 

povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením snižuje dosavadní 36násobek na 

28násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. 

1.1.2018 PER, EO 

328/2017 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních 

tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve 

znění pozdějších předpisů 

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

Sb., o vojácích z povolání. Zvyšuje služební tarify 

vojáků z provolání (včetně vojáků v hodnostním 

sboru čekatelů) o 10%. 

1.11.2017  

     

 

 


