Odbor legislativní

Analýza právních předpisů 2/2017
Číslo
předpisu

Název předpisu

26/2017 Sb.

ZÁKON ze dne 17. Ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví
a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

27/2017 Sb.

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 27. ledna 2017
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

28/2017 Sb.

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 6. února 2017
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do
zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017

29/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 25. ledna 2017
o báňsko-technické evidenci

30/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 26. ledna 2017
k provedení zákona o centrální evidenci účtů

31/2017 Sb.

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 1. února 2017,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %

Předmět úpravy
Implementuje přímo použitelné nařízení EU.
Upravuje systém povolení pro výsadbu révy na
období do 31. prosince 2030, a to včetně sankcí za
jeho nevyužití a nový systém využití opětovné
výsadby vinice. Dále zavádí opatření, jejichž cílem je
zvýšit informovanost spotřebitele a omezit tak jeho
klamání,
eliminovat
obcházení
požadavků
a povinností stanovených zákonem a zvýšit sankce za
jejich nedodržování.
Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obcí Vinaře
v okr. Kutná hora a Horní Blatná v okr. Karlovy
Vary.
Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových
voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února
2017.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon). Vyhláška upravuje rozsah a způsob vedení
báňsko-technické evidence.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 300/2016
Sb., o centrální evidenci účtů. Vyhláška upravuje
formální náležitosti, strukturu, formát a způsob
předání nebo doručení údajů do centrální evidence
účtů a rovněž i formální náležitosti žádosti
o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů.
Na základě zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
vydává Česká republika prostřednictvím Ministerstva
financí zaknihované státní dluhopisy a určuje emisní

Účinnost od

Dopad
na ZČU

1.4.2017

7.2.2017

7.2.2017

1.3.2017

1.6.2017

9.2.2017
1

32/2017 Sb.

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 1. února 2017,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České
republiky, 2017-2020, 0,00 %

33/2017 Sb.

* ZÁKON ze dne 14. prosince 2016,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

34/2017 Sb.

USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 10. ledna 2017

35/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. ledna 2017,
kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání
radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu
obcím a pravidla jejich poskytování

36/2017 Sb.

37/2017 Sb.

38/2017 Sb.

39/2017 Sb.
40/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. ledna 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, a o změně některých
souvisejících nařízení vlády
VYHLÁŠKA ze dne 2. února 2017
o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich
a bylinných výrobcích určených ke kouření
VYHLÁŠKA ze dne 2. února 2017
o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních
olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu
a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 2. února 2017
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016
ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 100 odst. 1 ve slovech

podmínky.
Na základě zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
vydává Česká republika prostřednictvím Ministerstva
financí zaknihované státní dluhopisy a určuje emisní
podmínky.
Zákon snižuje sazbu daně z přidané hodnoty u novin
a časopisů na druhou sníženou sazbu, tj. 10% .
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se
mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatém
Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vráceném
prezidentem republiky dne 20. prosince 2016.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 263/2016
Sb., atomový zákon. Týká se obcí, v jejichž
katastrálním území je stanoveno průzkumné území
pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních
prostorech, nebo chráněné území pro ukládání
radioaktivního odpadu v podzemních prostorech nebo
povoleno provozování úložiště radioaktivního
odpadu.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 252/1997
Sb., o zemědělství. Zpřesňuje podmínky poskytování
dotací, sjednocuje termíny příjmu žádosti o zařazení,
žádosti o změnu zařazení a žádosti o dotaci
a dále upravuje administraci podle aktuálních lesních
hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.
V návaznosti na legislativu EU stanoví další
požadavky na elektronické cigarety a náplně do nich
a bylinné výrobky určené ke kouření.
Rozšiřuje zpětně od roku 2016 možnost vrácení
spotřební daně z minerálních olejů v zemědělské
prvovýrobě ve vyšších sazbách než pro rostlinnou
výrobu i na vybrané činnosti živočišné výroby a
produkci zvířat. Dále uvádí do souladu s legislativou
EU ustanovení § 57 zákona č. 353/2003 Sb. o
spotřebních daních.
Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Čachrov v okr. Klatovy.
I. Řízení o části návrhu na zrušení ustanovení § 101g
odst. 3 a § 101d odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o
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"nebo kontrolního hlášení a ustanovení § 101c až 101i zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

41/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. ledna 2017
o údajích centrálního registru administrativních budov

42/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení
způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a
způsobu jejich čerpání

43/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení
výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových
kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

44/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších
případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního
poměru na dobu určitou

45/2017 Sb.

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 1. února 2017,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České
republiky, 2017-2022, 0,00 %

46/2017 Sb.

47/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech
návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 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

dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014
Sb., se zastavuje.
II. Ustanovení § 101d odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č.
360/2014 Sb., se ruší dnem 31. 12. 2017.
III. Ustanovení § 101g odst. 5 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č.
360/2014 Sb., se ruší.
IV. Ve zbývající části se návrh zamítá.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích. Upravuje strukturu a rozsah
údajů
vedených
v
centrálním
registru
administrativních budov, termíny pro jejich
poskytování, jakož i rozsah a podmínky jejich sdílení
pro potřeby organizační složky, která údaje poskytla,
a dalších organizačních složek.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích, upravuje výši
vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů
a způsob jejich čerpání.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích, upravuje způsob
výpočtu poplatků do dne ukončení přechodu
zemského digitálního televizního vysílání na standard
DVB-T2.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 234/2014
Sb., o státní službě. Upravuje dobu, na kterou je
možné přijmout osobu do služebního poměru na dobu
určitou.
Na základě zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
vydává Česká republika prostřednictvím Ministerstva
financí zaknihované státní dluhopisy a určuje emisní
podmínky.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 167/1998
Sb., o návykových látkách. Rozšiřuje seznam
omamných a psychotropních látek.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 252/1997
Sb., o zemědělství. Cílem je řešení vzniku nových
zvláště chráněných území a úprava podmínek
provádění
agroenvironmentálně-klimatických
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agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění
pozdějších předpisů

opatření v případech, kdy je na území České
republiky vyhlášeno nové zvláště chráněné území
podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

48/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2017
o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování
některých zemědělských podpor

Upravuje některé podmínky pro poskytování přímých
podpor, některých podpor v rámci společné
organizace trhu s vínem a některých podpor Programu
rozvoje venkova Státním zemědělským intervenčním
fondem za účelem snížení nebo neposkytnutí dotací z
důvodu porušení pravidel podmíněnosti a dále
stanovuje kontrolované požadavky podle aktů pro
oblasti pravidel podmíněnosti a standardů dobrého
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledky jejich porušení pro
poskytování těchto dotací.

1.3.2017

49/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2017,
kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím
nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro
poskytování některých zemědělských podpor

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 252/1997
Sb., o zemědělství, mění některá nařízení v oblasti
zemědělství
vztahující
se
k poskytování
zemědělských podpor.

1.3.2017

50/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 21. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním
výkaznictví

51/2017 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2017
o Chráněné krajinné oblasti Poodří

52/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2017
o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti
Poodří

53/2017 Sb.
54/2017 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2017
o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního
analytického úřadu
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 20. února 2017
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Na základě novely právních předpisů upravujících
účetnictví v roce 2016 upravuje regulační výkazy
předkládané Energetickému regulačnímu úřadu tak,
aby korespondovaly s upravenými účetními výkazy.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny. K zajištění ochrany
přírody a krajiny vyhlašuje Chráněnou krajinnou
oblast Poodří, stanoví vymezení chráněné krajinné
oblasti a bližší podmínky její ochrany.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vymezuje zóny
odstupňované ochrany přírody na území Chráněné
krajinné oblasti Poodří.
Stanový nový vzor služebního průkazu zaměstnanců
Finančního analytického úřadu, zrušuje stávající
vyhlášku č. 282/2006 Sb.
Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zádub-Závišín, okres Cheb.

1.3.2017
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1.3.2017

1.4.2017
28.2.2017

* V textu zákona č. 33/2017 Sb., je uveden datum účinnosti od 1. 1. 2017, ve Sbírce zákonů však vyš el až 14. 2. 2017 a podle zákona o Sbírce zákonů, pokud není
stanovena účinnost pozdější, nastává účinnost patnáctým dnem ode dne rozeslání Sbírky zákonů, tedy 1. 3. 2017.
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