Odbor legislativní

Analýza právních předpisů 3/2017
Číslo
předpisu

Název předpisu

55/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony

56/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných
činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných
činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související
zákony

57/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Předmět úpravy
Novelizuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, dále
zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, zákon č. 218/2003 Sb., o
soudnictví ve věcech mládeže, zákon č. 279/2003 Sb.,
o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení,
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim a zákon č.
104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve
věcech trestních.
Implementuje legislativu EU, kterou se zavádí
minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu
obětí trestného činu, a dále např. upravuje oblast
týkající se zvlášť zranitelných obětí, informování
obětí, poskytování překladů nebo řízení o poskytnutí
peněžité pomoci.
Implementuje legislativu EU. Zavádí povinnost
soudu, který vydal evropský zatýkací rozkaz,
poskytnout
příslušnému
orgánu
předávajícího
členského státu seznam českých advokátů, z nichž si
bude moci osoba, o jejíž předání jde, některého
zvolit, a povinnost státního zástupce nebo policejního
orgánu informovat zadrženou osobu o tom, že má
právo zvolit si ve vyžadujícím státě spolupracujícího
obhájce, a pokud tato osoba bude mít o dvojí
obhajobu zájem, povinnost státního zástupce
informovat o této skutečnosti příslušný orgán
vyžadujícího státu.

Účinnost od

Dopad
na ZČU

18.3.2017

OPR

1.4.2017

OPR

1.5.2017

OPR
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58/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu
trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony

Novelizuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
zákon č. 40/2009 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody, a dále zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu
vazby, zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád a zákon č.
555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráží ČR.
Mění se vnější diferenciace věznic.
Zákon upravuje způsob nakládání s peněžními
prostředky z majetkových trestních sankcí uložených
v trestním řízení. Odstraňuje stávající nežádoucí stav,
kdy poškození, kterým byl přiznán nárok na náhradu
škody nebo nemajetkové újmy, jež jim byla
způsobena trestným činem, nebo nárok na vydání
bezdůvodného obohacení, které pachatel na jejich
úkor trestným činem získal, nedosáhnou z důvodu
nedostatku majetku pachatele plného uspokojení
takového nároku, přestože v daném trestním řízení
byl zajištěn a prostřednictvím uložených sankcí
odčerpán majetek, který by mohl být využit k
uspokojení jejich nároků.

59/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 19. ledna 2017
o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

60/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 18. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve
znění pozdějších předpisů

Upravuje podmínky pro zachování biologické
rozmanitosti v zemědělství u vybraných plemen a
druhů zvířat, upravuje přestupky a sankce v oblasti
chovu a šlechtění plemenných zemědělských zvířat.

18.3.2017

61/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení
zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů

Cílem je odstranit rozpory s legislativou EU.
Upravuje zejména podmínky uvádění do oběhu,
skladování a používání hnojiv, pomocných půdních
látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů,
dále
podmínky
agrochemického
zkoušení
zemědělských půd, zjišťování půdních vlastností
lesních pozemků a působnost orgánů odborného
dozoru nad dodržováním zákonem stanovených
povinností včetně pravomoci ukládat sankce.

1.5.2017

62/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných
druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k
zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění

Upřesňuje vymezení některých pojmů, upřesňuje
podmínky ochrany a reprodukce genofondu lesních
dřevin, dále upřesňuje uvádění reprodukčního
materiálu do oběhu, podmínky udělení licence a
správní delikty včetně sankcí. Dále upřesňuje postup
při umělé obnově lesa a zalesňování pozemků
určených k plnění funkce lesa.

1.5.2017

1.10.2017

OPR

1.1.2018
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63/2017 Sb.

pozdějších předpisů
ZÁKON ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony

64/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

65/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 19. ledna 2017
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

66/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 31. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

67/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 31. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

68/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 23. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí
zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

Provádí dílčí implementaci práva EU. Novelou
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích je upravena
místní příslušnost u provádění zápisů do registru
silničních vozidel a u jednotlivého schvalování
technické způsobilosti silničních vozidel a jejich
přestaveb. Dále novelizuje zákon č. 16/1993 Sb., o
dani silniční, kde zpřesňuje některé pojmy.
Hlavním cílem je zejména důsledná ochrana práv
účastníků insolvenčního řízení, posílení dohledových
pravomocí
Ministerstva
spravedlnosti
nad
insolvenčními správci, snížení administrativní zátěže
insolvenčních soudů, regulace komerčních subjektů
způsobilých negativně ovlivnit konkrétní insolvenční
řízení a intenzivnější ochrana před podáváním tzv.
šikanózních insolvenčních návrhů.
Jedná se o nový protikuřácký zákon, jehož dopady na
ZČU jsou podrobněji zpracovány v samostatném
dokumentu.
Řeší zejména hrozbu akutní nedostupnosti léčivých
přípravků pro potřeby pacientů v České republice,
resp. zavádí systém sledování a vyhodnocování
hrozby nedostupnosti léčivých přípravků pro potřeby
pacientů v České republice a přijímání příslušných
opatření omezujících distribuci léčivých přípravků
mimo území České republiky v těch případech, kdy
vyhodnocení takové hrozby přijetí takových opatření
odůvodňuje. Dále uvádí do souladu českou legislativu
s legislativou EU.
Nastavuje podrobný právní rámec pro zkvalitnění
systému vzdělávání v oborech specializačního
vzdělávání a vzdělávání v nástavbových oborech
a pro výkon povolání lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 149/2003 Sb., o
uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních
dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,
určeného k obnově lesa a k zalesňování, a zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích. Stanoví dobu uznání porostů
jako zdrojů identifikovaného, selektovaného nebo

1.6.2017

PS, EO

1.7.2017

OPR

31.5.2017

SKM, PS,
PER

1.4.2017

1.7.2017

1.5.2017
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testovaného reprodukčního materiálu a dobu vyhlášení
genové základny na dobu platnosti lesního
hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy
navýšenou o 1 kalendářní rok, dále stanovuje pravidla
označování zdrojů semen v terénu v těch případech, kdy
je potřeba v terénu tyto zdroje jednoznačně identifikovat
a upřesňuje další pravidla nakládání s reprodukčním
materiálem lesních dřevin.
69/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. února 2017
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní
památky

70/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik
zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů

71/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. února 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení
oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem
společné části maturitní zkoušky

72/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 1. března 2017
o genetických zdrojích zvířat

73/2017 Sb.

74/2017 Sb.

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016
ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června
2009, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako
účastníků řízení a vlády České republiky jako vedlejšího
účastníka řízení
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. března 2017

Doplňuje soubor národních kulturních památek ČR
o dalších 15 nemovitých kulturních památek.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003
Sb., o oběhu osiva a sadby. Aktualizuje metodiky
zkoušek užitné hodnoty odrůd; zejména aktualizuje
názvy zemědělských druhů za účelem sjednocení
latinských a českých názvů a sjednocuje názvosloví
chorob a škůdců rostlin.
Na základě zmocnění školského zákona upravuje
další obory vzdělání, ve kterých budou od 30. září
roku 2021 resp. roku 2022 žáci konat povinnou
zkoušku
společné
části
maturitní
zkoušky
z matematiky (kromě českého jazyka a literatury
a cizího jazyka).
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění a plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský
zákon). Stanoví metodiku uchování genetického zdroje
zvířete, kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického
zdroje do Národního programu, způsob a rozsah
hodnocení genetického zdroje zvířete, velikost vzorku
genetického zdroje zvířete a další pravidla související
s danou oblastí.
Návrh na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném
do dne 30. 6. 2009, se ve slovech "archiválie vzniklé
před 1. lednem 1990 z činnosti bezpečnostních složek
podle zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů
a o Archivu bezpečnostních složek" zamítá. Ve zbylé
části se návrh odmítá.
Upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy

1.7.2017

15.3.2017

21.3.2017

18.3.2017

10.3.2017

OL

15.3.2017
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o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na
dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
a o změně některých souvisejících nařízení vlády

75/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu
technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická
zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti
a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky
č. 282/2007 Sb.

76/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2017
o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci
provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb

77/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 3. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému
bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech
při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění
pozdějších předpisů

78/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 3. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává
dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

EU podmínky poskytování podpory na dodávky
ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny žákům
základních škol, včetně přípravných tříd základních
škol nebo přípravného stupně základních škol
speciálních, dodávky mléka a mléčných výrobků
žákům základních a středních škol, včetně
přípravných tříd základních škol nebo přípravného
stupně základních škol speciálních a doprovodná
vzdělávací opatření.
Novelizace vyhlášky souvisí se zavedením odborné
kvalifikace projektant instalací strojních zařízení.
Vymezuje oblast jeho působnosti a stanoví obsah
a ostatní náležitosti jím zpracovaných projektů.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 266/1994
Sb., o dráhách, jehož cílem je zapracování legislativy
EU (vytvoření jednotného evropského železničního
prostoru). Ruší dosavadní vyhlášku č. 351/2004 Sb.
Upravuje minimální rozsah a obsah služeb
souvisejících s použitím dráhy a provozem drážního
vozidla, členění zařízení služeb a jejich provozní
součásti,
stanoví
kategorie
příčin
narušení
provozování drážní dopravy, dále stanoví minimální
rozsah údajů o narušení provozování drážní dopravy
předávaných při jeho vykazování a obsahové
náležitosti plánu na odstranění příčin přetížení dráhy.
V návaznosti na novelu zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, upravuje zejména postup při nehodách
a mimořádných událostech, náležitosti zpráv
předkládaných drážní inspekci a vzor průkazu
inspektora Drážní inspekce.
V návaznosti na novelu a na základě zmocnění
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, upravuje ve
vymezeném rozsahu zejména zásady pro zřizování
bezpečných přechodů přes koleje na úrovňová
nástupiště, dostupnost jízdních řádů veřejné drážní
osobní dopravy elektronicky dálkovým způsobem,
vzor licence pro provozování drážní dopravy a nově
definuje obory související s drážní dopravou pro
posouzení způsobilosti k provozování drážní dopravy.

1.6.2017

1.4.2017

1.4.2017

1.4.2017

5

VYHLÁŠKA ze dne 23. února 2017
o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona
o střetu zájmů

Na základě novely zákona o střetu zájmů se, mimo
jiné, zrušuje dosavadní prováděcí vyhláška č.
578/2006 Sb., stanovující strukturu a formát
formuláře pro podávání oznámení podle zákona o
střetu zájmů a zavádí se plná elektronizace vedení
registru oznámení, včetně podávání jednotlivých
oznámení výhradně elektronicky. Vyhláška nově
zavádí povinnost vyplňovat jednotlivá oznámení
podle zákona o střetu zájmů pouze v elektronické
podobě
na
jednotné
šabloně.
Výjimku
z
elektronického podávání oznámení tvoří soudci, kteří
nebudou podávat oznámení elektronicky, nýbrž v
listinné podobě.

1.9.2017

80/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 10. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí
a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního
odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu
a o změně souvisejících vyhlášek

Jedná se o prováděcí předpis k zákonům pro
všechny
obory
dopravy
v působnosti
Ministerstva dopravy. Stanoví náležitosti a vzory
pověření k výkonu státního dozoru, státního
odborného dozoru, vrchního státního dozoru a
vrchního státního odborného dozoru v dopravě
ve formě průkazu. Novelou zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách, dochází ke zrušení institutu
vrchního státního dozoru, který zajišťovalo ve
své působnosti Ministerstvo dopravy, a s tím
souvisejícího pověření k výkonu vrchního
státního dozoru ve věcech drah.

1.1.2018

81/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2017
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí
narození Marie Terezie

82/2017 Sb.

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu
ze dne 13. března 2017 o vydání cenového rozhodnutí

83/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu
posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových
situacích

79/2017 Sb.

Na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance v platném znění, ČNB stanoví náležitosti
pamětní mince.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 526/1990
Sb., o cenách, v platném znění. Vydáno cenové
rozhodnutí č. 1/2017 ze dne 2. března 2017, kterým
se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2016, o
regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší. Účelem je transpozice
legislativy EU do českého právního řádu. Aktualizuje
referenční metody měření některých znečišťujících
látek, dále upřesňuje kritéria rozmístění míst odběru
vzorků i kritéria pro zajištění kvality při posuzování
kvality vnějšího ovzduší.
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84/2017 Sb.

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 9. března 2017 o uložení Kolektivních smluv vyššího
stupně

85/2017 Sb.

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 10. března 2017 o vyhlášení aktualizovaného seznamu
výzkumných
organizací
schválených
pro
přijímání
výzkumných pracovníků ze třetích zemí

86/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 16. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,
ve znění pozdějších předpisů

87/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 20. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška)

88/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 21. března 2017
o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a
vinařství

89/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 21. února 2017,
kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových
plynech

90/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 8. března 2017,
kterým se mění volební zákony a některé další zákony

91/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2017,

Podává výčet kolektivních smluv vyššího stupně,
které byly uloženy u Ministerstva práce a sociálních
věcí podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním
vyjednávání.
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.
Změna se týká pouze přílohy č. 27 (Technická
specifikace ochranného prvku registrační značky,
umístění ochranného prvku registrační značky na
tabulce s registrační značkou a vyobrazení
ochranného prvku registrační značky na tabulce s
registrační značkou), a to uvedení nového odkazu na
webové stránky, ke je příloha k dispozici.
Zapracovává praktické zkušenosti z prvních tří let
aplikace nové civilní a katastrální právní úpravy,
upřesňuje některé postupy při zápisu údajů do
katastru nemovitostí, zohledňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení
směrnice 1999/93/ES, přijetí zákona č. 297/2016 Sb.,
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce a následnou novelu katastrálního zákona a
další změny v související právní úpravě.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 321/2004
Sb., o vinohradnictví a vinařství. Cílem je zejména
stanovení seznamu odrůd, požadavků na jakost
produktů, podrobností označování produktů a registru
vinic.
Upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení
obsahujících regulované látky nebo fluorované
skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich
neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek
do ovzduší.
Zpřesňuje některé postupy při konání voleb do
Parlamentu ČR, do zastupitelstev krajů i obcí, do
Evropského parlamentu a volby prezidenta republiky.
V návaznosti na novelu volebních zákonů upravuje
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kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

92/2017 Sb.

93/2017 Sb.

94/2017 Sb.
95/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 8. března 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, a zákon č. 105/2016
Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní
spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb.,
o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy
americkými pro účely správy daní

ZÁKON ze dne 8. března 2017,
kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 23. března 2017
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2017
ve věci zrušení ustanovení § 82, 84 a § 123 odst. 5 zákona č.
186/2016 Sb., o hazardních hrách

96/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování
shody měřidel při jejich dodávání na trh

97/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických
požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

prováděcí vyhlášky k těmto zákonům (namísto
rodného čísla se na kandidátní listině a dalších
dokumentech uvádí datum narození a pohlaví
kandidátů)
Implementuje legislativu EU, cílem je zavedení
povinné automatické výměny některých informací
týkajících se předběžných daňových rozhodnutí
a předběžných posouzení převodních cen, které mají
přeshraniční prvek.
Implementuje legislativu EU v oblasti vysílání
pracovníků v rámci poskytování služeb. Upravuje
způsob vedení evidence občanů EU a cizinců
vysílaných do ČR z jiného státu EU v rámci
poskytování služeb, ručení za výplatu mzdy těmto
pracovníkům, působnost kontrolních úřadů inspekce
práce a správní spolupráci prostřednictvím systému
pro výměnu informací o vnitřním trhu. Dále zvyšuje
příspěvek na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením na chráněném pracovním
místě.
Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Líský
v okr. Kladno.
Návrh na zamítá.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich
dodávání na trh Na základě zmocnění legislativou EU
omezuje v § 1 okruh regulovaných výrobků na
měřidla k taxativně vyjmenovaným účelům.
Cílem je implementace legislativy EU. Doplňuje
dodatek C přílohy č. 2 o limity chemických látek
pokud jde o
formamid, benzisothiazolinon,
chloromethylisothiazolinon a mehtylisothiazolinon,
které doposud v platné právní úpravě nebyly
obsaženy.
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