ODBOROVÝ SVAZ DOPRAVY
nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

PRÁVNÍ PŘEDPISY
vydané ve Sbírce zákonů
od 14. 4. 2017 do 13. 6. 2017,
které se dotýkají především problematiky dopravy a činnosti odborové organizace

-

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
č. 135/2017 Sb.
Prezident vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a dny jejich
konání stanovuje na pátek 20. 10. 2017 a sobotu 21. 10. 2017.

-

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších předpisů
č. 145/2017 Sb.
Změny, které tato novela přináší, se týkají především systému přerozdělování
pojistného, tedy mechanismu, díky kterému si zdravotní pojišťovny mezi sebou
přerozdělují souhrn vybraných prostředků pojistného na veřejné zdravotní
pojištění. Zákonodárce si kladl za cíl stávající systém upravit, neboť vyhodnotil,
že při aktuálně realizovaném přerozdělování jen na základě kriteria věku
a pohlaví není možné dostatečně přesně zohledňovat skutečnou nákladnost
pojištěnců. Snahou této novelizace je promítnout do způsobu přerozdělování
i další okolnosti, které výdaje pojišťoven na pojištěnce ovlivňují. Podrobnou
úpravu systému přerozdělování upravuje příloha č. 2 k zákonu č. 592/1992 Sb.
Dozor nad přerozdělováním zajišťuje dozorčí orgán, ve kterém je zástupce z MF,
MZ, MPSV, VZP a jeden zástupce z každé pojišťovny. Je zde upraven i správní
delikt pro pojišťovnu, která při kontrole neposkytne potřebnou součinnost.
Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem
1. 1. 2018.

-

Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
č. 147/2017 Sb.

-

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
č. 148/2017 Sb.
Nejzásadnější změnou, kterou novela zákona o nemocenském pojištění přinese,
je zavedení nové dávky a to „otcovské“ dovolené. Tato by měla trvat jeden
týden a muži na ni budou muset nastoupit do šesti týdnů od porodu dítěte.
Výše otcovské za kalendářní den bude činit 70 % denního vyměřovacího
základu, bude to tedy stejná částka, jakou dostávají ženy na mateřské
dovolené. Dávku budou moci pobírat ti muži, kteří budou v matrice zapsaní jako
otcové. Nárok na otcovskou bude mít také osoba, která převzala dítě do péče
nahrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni převzetí nedosáhlo věku 7 let.
Nárok otci vznikne i v případě, kdy budou matka, dítě nebo oba dva ze
zdravotních důvodů umístěni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče.
Podmínkou poskytnutí je účast na nemocenském pojištění, z tohoto důvodu na
ni zaměstnanci budou mít nárok vždy. U OSVČ pouze tehdy, pokud si budou

nemocenské pojištění platit minimálně tři měsíce před nástupem na tuto
dovolenou. Novela také zvyšuje dávku nemocenského pro všechny
dobrovolné záchranáře a to na 100% denního vyměřovacího základu, pokud
úraz či onemocnění bude v souvislosti se záchrannou akcí. V neposlední řadě
upravuje podmínky získání sirotčího důchodu, kdy snižuje potřebnou dobu
důchodového pojištění u zemřelého rodiče. Novela nabude účinnosti
dne 1. února 2018.
-

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
č. 151/2017 Sb.

-

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
č. 152/2017 Sb.
Novela zákona o pohonných hmotách vstoupila v platnost 6. 6. 2017
a zapracovává především legislativu Evropské unie. Zcela nově je v zákoně
upraven pojem elektřiny v silniční dopravě, včetně různých druhů dobíjecích
stanic. Veřejné dobíjecí stanice budou podléhat evidenci, kterou povede
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dosud se evidovaly jen klasické čerpací
stanice a stanice na plyn. Změny čekají i na provozovatele klasických čerpacích
stanic, ti budou muset nově hlásit, jaké druhy pohonných hmot prodávají.
Stlačený zemní plyn budou smět provozovatelé čerpacích stanic nakupovat už
jen od obchodníků s licencí na obchod s plynem podle energetického zákona. Na
stojanech pak nově musí být uvedeno porovnání ceny alternativního paliva
s cenou benzínu nebo nafty.

-

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné
hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot
a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění
vyhlášky č. 278/2011 Sb.
č. 153/2017 Sb.

-

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve
znění pozdějších předpisů
č. 158/2017 Sb.

-

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu
a
podmínek
registrace,
provozu,
způsobu
a
podmínek
testování
historických
a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního
vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky
č. 144/2012 Sb.
č. 163/2017 Sb.

