Odbor legislativní

Analýza právních předpisů 4/2017
Číslo
předpisu

Název předpisu

98/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 8. března 2017,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

99/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 8. března 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,
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony

100/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 9. března 2017,
kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a
transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

101/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 8. března 2017,

Předmět úpravy
Ruší část ustanovení § 33 odst. 6 zákona o pomoci
v hmotné nouzi. Cílem je úprava podmínek získání
a výše doplatku na bydlení pro ubytování osob
v substandardních formách bydlení (tj. v prostorech,
které
svými
stavebně-technickými
standardy
neodpovídají požadavkům pro trvalé bydlení).
V souvislosti s uvedenou změnou dále novelizuje také
zákon o státní sociální podpoře.
Novela
podrobně
upravuje
nároky
členů
zastupitelstev obcí na odměny, odchodné, cestovní
náhrady a další náhrady v souvislosti s výkonem
funkce člena zastupitelstva obce a podmínky jejich
výplaty. Dále rozšiřuje pravomoc zastupitelstva obce
stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v
souvislosti s výkonem funkce a rozhodovat o
mimořádných odměnách a dalších plněních pro členy
zastupitelstva obce. V této souvislosti novelizuje
také zákon o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, zákon o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákon
o nemocenském pojištění a zákoník práce.
Cílem je transpozice směrnice EU do právního řádu
ČR, zejména sjednocení režimu odběru a
transplantací orgánů s tkáněmi. Upřesňuje podmínky
dovozu tkání z jiných než členských zemí EU a dále
upřesňuje některé pojmy v návaznosti na občanský
zákoník.
Upravuje zejména oblast financování škol a
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kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

102/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 9. března 2017,
kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů

103/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 8. března 2017,
kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

104/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 8. března 2017,
kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony

školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a
svazky obcí s prostředků státního rozpočtu. Cílem je
zvýšit předvídatelnost pro školy s jakým finančním
zabezpečením mohou za daných podmínek při
realizaci vzdělávání dlouhodobě počítat a zajistit
rovné podmínky s výhradně jasně odůvodněnými
pravidly pro připuštění odchylek.
Implementuje směrnici EU o kolektivní správě
autorského práva a udělování licencí pro více území
k právům k užití hudebních děl online na vnitřním
trhu a přináší mnoho dalších významných změn.
Jednou z nich je výrazné posílení transparentnosti
výkonu kolektivní správy (např. stanovení podmínek
členství v kolektivním správci, stanovení jeho
závazné organizační struktury, zpřísnění podmínek
pro stanovení sazebníku poplatků vybíraných
kolektivními správci, atd.). Dále upravuje některá
další práva a povinnosti v oblasti kolektivní správy.
Novela rovněž přináší podstatné rozšíření licence
k architektonickým dílům,
přináší změnu u
zaměstnaneckých děl, dále např. zavádí zákonnou
licenci pro karikaturu a parodii a další.
Novela se týká ustanovení o podmínkách podpory
elektřiny a výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů,
druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla. Zavádí časový údaj od
2. října 2013 do 31. prosince 2015, kdy se výrobna
elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii
vody o instalovaném výkonu do 10 MW, která
zvyšuje technickou a ekologickou úroveň stávající
výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově
zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje za
uvedenou do provozu.
Cílem je stanovení pravidel pro řízení, ekonomickou
efektivitu,
bezpečnost
a
funkční
vlastnosti
informačních systémů veřejné správy v ČR.
Zpřesňuje povinnosti ministerstev, jiných správních
úřadů a územních samosprávných celků v souvislosti
se správou a provozem informačních systémů veřejné
správy a dále zpřesňuje působnost Ministerstva vnitra
jako ústředního správního úřadu pro tvorbu a rozvoj
informačních systémů veřejné správy, a to
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105/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

106/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

107/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení
jejích bližších ochranných podmínek

108/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

109/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení
jejích bližších ochranných podmínek

110/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a
stanovení jejích bližších ochranných podmínek

111/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2017
o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných
území

112/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 29. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových
výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným
osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

113/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 3. dubna 2017
o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování

prostřednictvím vytváření informační koncepce České
republiky schvalované vládou na období 5 let.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem vyhlášení
Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné
(Karlovarský kraj) je ochrana cenného území.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem vyhlášení
Národní
přírodní
památky
Kosířské
lomy
(Olomoucký kraj) je ochrana cenného území.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem vyhlášení
Národní přírodní památky Malhotky (Jihomoravský
kraj) je ochrana cenného území.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem vyhlášení
Národní přírodní památky Rašovické skály (Ústecký
kraj) je ochrana cenného území.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem vyhlášení
Národní přírodní rezervace Zlatník (Ústecký kraj) je
ochrana cenného území.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem vyhlášení
Národní přírodní rezervace Velký Špičák (Kraj
Vysočina) je ochrana cenného území.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy ČR a k zákonu č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. V návaznosti na vydání
předchozích vyhlášek za účelem ochrany cenného
území ruší neaktuální přepis.
Upravuje výši paušální částky nákladů správního
řízení tak, aby odpovídala vyhlášce č. 231/1996 Sb.,
kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o
přestupcích, Vyhláška č. 231/1996 Sb. se ruší
zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, s účinností k 1. červenci
2017. Účelem je zajištění kontinuity platného
právního stavu.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
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volební kampaně

114/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 3. dubna 2017
o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro
dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické
strany a politického hnutí

115/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových
poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

116/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 7. dubna 2017
o nákladech a úsporách přímo souvisejících se
zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou
osobní drážní dopravu

117/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 7. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

118/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 4. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání
ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování
vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších
předpisů

119/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 6. dubna 2017
o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč

120/2017 Sb.

121/2017 Sb.

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 4. dubna 2017
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků
vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000
Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů
SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 6. dubna 2017,
kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné

změně a doplnění některých dalších zákonů. Úřad pro
dohled nad hospodařením politických stran a
politických hnutí stanoví formulář pro zveřejnění
zprávy o financování volební kampaně.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických
hnutích, stanoví vzory průkazu předsedy, členů
a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí a vzor formuláře pro
výroční zprávu politické strany a politického hnutí.
Upravuje platové tarify státních zaměstnanců.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 266/1994
Sb., o dráhách. Stanoví náklady přímo související se
zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou
veřejnou osobní drážní dopravu, úspory související
s přerušením drážní dopravy a způsob jejich určení.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 266/1994
Sb., o dráhách. Upravuje v rozsahu zákonného
zmocnění provozně technické požadavky pro
zřizování bezpečných přechodů přes koleje na
úrovňová nástupiště.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Úprava umožňuje konat závěrečnou zkoušku dle
jednotných zadání v elektronické podobě a
centrálního sběr výsledků ze závěrečných zkoušek dle
jednotných zadání.
Na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance v platném znění, ČNB stanoví náležitosti zlaté
mince.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 118/2000
Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele. Pro období od 1. května 2017 do 30.
dubna 2018 stanoví výši rozhodné částky pro určení
celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu
zaměstnanci na částku 27 589 Kč.
Na základě zákonů č. 110/2006 Sb., o životním a
existenčním minimu a č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře stanoví pro účely životního
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měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního
a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní
sociální podpory

122/2017 Sb.

123/2017 Sb.

124/2017 Sb.

125/2017 Sb.

126/2017 Sb.

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu
ze dne 6. dubna 2017
o vydání cenového rozhodnutí
ZÁKON ze dne 1. března 2017,
kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
USNESENÍ Poslanecké sněmovny
ze dne 4. dubna 2017
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 1. března
2017 a vráceném prezidentem republiky dne 10. března 2017.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2017
o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o
znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném
označení všech částí palné zbraně upravených za účelem
jejího znehodnocení
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se
stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky
bezpečnostních sborů pro rok 2017

127/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 12. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu
s elektřinou

128/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených
technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

129/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává
Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy
a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

a existenčního minima částku odpovídající 50 % a
25% průměrné měsíční mzdy v národním
hospodářství za rok 2016.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 526/1990
Sb., o cenách, v platném znění. Vydáno cenové
rozhodnutí č. 2/2017 ze dne 29. března 2017, kterým
se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se
stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

13.4.2017

Novela se týká hlavy II. nově upravující podmínky
vyhlašování a fungování národních parků v ČR.

1.6.2017

PS

20.4.2017

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 119/2002
Sb., o střelných zbraních a střelivu. V návaznosti na
přímo použitelný předpis EU upravuje postup při
znehodnocení palné zbraně.

1.7.2017

S účinností od 1. 7. 2017 se zvyšují stupnice
základních tarifů pro příslušníky bezpečnostní sborů
o 10 %

1.7.2017

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů. Upřesňuje některé pojmy
a postupy v oblasti trhu s elektřinou v ČR.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 266/1994
Sb., o dráhách. Rozšiřuje výčet určených technických
zařízení (dopravních zařízení) o vodní vleky
a zpřesňuje elektrotechnickou kvalifikaci při
činnostech na určených technických zařízeních.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 266/1994
Sb., o dráhách . Vyhláška prodlužuje platnost
posudku o dopravně psychologickém vyšetření ze
stávajících 3 měsíců na jeden rok ode dne jeho
vystavení.

1.6.2017
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130/2017 Sb.

131/2017 Sb.

132/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 18. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné
způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb.,
kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 18. dubna 2017
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace
Anthropoid
SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. dubna 2017
o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok
2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

133/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. dubna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování
investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování,
ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

134/2017 Sb.

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 12. dubna 2017
o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam
zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

135/2017 Sb.

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY
ze dne 19. dubna 2017
o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky

136/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 4. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a
bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u
člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských
tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 266/1994
Sb., o dráhách. Zpřesňuje pravidla při vydání licence
strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího a pravidla
pro ověření odborné způsobilosti osob provádějících
revize, prohlídky a zkoušky určených technických
zařízení

1.5.2017

Na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance v platném znění, ČNB stanoví náležitosti
pamětní mince.

24.5.2017

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
Stanoví výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR pro
období od 1. května 2017 do 30. dubna 2018 pro
účely vydávání modrých karet.

1.5.2017

Zrušením investičních limitů odstraňuje regulaci
investování fondů kvalifikovaných investorů, dále
upravuje oblast fondů kolektivního investování, kde
se zejména upřesňuje transpozice a provádí některé
terminologické změny.
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, sděluje, že dne 31.3.2017
vydalo výměr MF č. 02/2017 kterým se mění seznam
zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č.
01/2017.

1.6.2017

28.4.2017

2.5.2017
Cílem je zajištění transpozice legislativy EU. Zavádí
postupy v rámci EU pro ověřování rovnocenných
jakostních a bezpečnostních norem pro dovoz tkání
a buněk ze třetích zemí, stanoví proces schvalování
a inspekcí a dále zavádí jednotný evropský kód pro
usnadnění zajištění sledovatelnosti lidských tkání
a buněk od dárce k příjemci a naopak.

17.5.2017
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