Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 65

Rozeslána dne 26. června 2017

Cena Kč 63,–

O B S A H:
178. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění
pozdějších předpisů
179. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní
zbraně a střeliva
180. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na
rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
181. S d ě l e n í Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016
182. N á l e z Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení
části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
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178
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. června 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb.,
o obsahových náplních jednotlivých živností,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových
náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení
vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012
Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb. a nařízení vlády
č. 155/2016 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Oční optika“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slovo „udané“ nahrazuje slovem „stanovené“.
2. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slovo „uzávěrky“ nahrazuje
slovem „závěrky“, za větu druhou se vkládá věta
„Vedení účetnictví, včetně jednoduchého účetnictví.“
a na konci se doplňuje odstavec, který zní:
„V rámci živnosti lze dále provádět zpracování
a výpočet mezd, platů, odměn, cestovních a dalších
náhrad, včetně zákonných srážek, zejména výpočet
pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní
pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob
a exekučních srážek.“.
3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ zrušuje.

bušnin a provádění trhacích prací“ ve sloupci Živnost text zní:
„Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej
a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace
munice a provádění trhacích prací“.
6. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice,
zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“
ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slova „a prodej“ nahrazují slovy „ , prodej a skladování“ a za
větu třetí se vkládají věty „Výzkum, vývoj a výroba
munice. Ničení, znehodnocování a delaborace munice. Nákup, prodej a skladování munice.“.
7. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti koncesované“ se živnost „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“ nahrazuje živností „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej
a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace
munice a provádění trhacích prací“.
8. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
č. 38 „Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb,
her, hraček a dětských kočárků“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za slovo „zbraní“
vkládá slovo „ , střeliva“.

4. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ zrušuje.

9. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
č. 48 „Velkoobchod a maloobchod“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za slovo „výbušnin“
vkládá slovo „ , munice“.

5. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej vý-

10. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti
volné podle jednotlivých oborů činností u oboru
činnosti č. 49 „Zastavárenská činnost a malo-
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obchod s použitým zbožím“ ve sloupci Obsahová
náplň oboru činnosti se za slovo „střelivem“ vkládá
slovo „ , municí“.

návrhů, grafické a kresličské práce“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za slovo „výbušnin“
vkládá slovo „ , munice“.

11. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti
volné podle jednotlivých oborů činností u oboru
činnosti č. 52 „Skladování, balení zboží, manipulace
s nákladem a technické činnosti v dopravě“ ve
sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se na konci
doplňuje odstavec, který zní:

15. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti
volné podle jednotlivých oborů činností u oboru
činnosti č. 64 „Výzkum a vývoj v oblasti přírodních
a technických věd nebo společenských věd“ ve
sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se slova „vývoje zbraní, střeliva, výbušnin“ nahrazují slovy „výzkum a vývoj výbušnin a munice a vývoj střeliva,
zbraní“.

„Obsahem činnosti není skladování výbušnin,
munice a bezpečnostního materiálu a uschovávání
zbraní a střeliva.“.
12. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti
volné podle jednotlivých oborů činností u oboru
činnosti č. 53 „Zasilatelství a zastupování v celním
řízení“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti
se slova „ , přičemž alespoň buď místo, z nějž se
přepravuje, nebo to, do nějž se přepravuje, musí
být na území České republiky“ zrušují.
13. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti
volné podle jednotlivých oborů činností u oboru
činnosti č. 59 „Pronájem a půjčování věcí movitých“
ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za
slovo „střeliva“ vkládá slovo „ , munice“.
14. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti
volné podle jednotlivých oborů činností u oboru
činnosti č. 62 „Příprava a vypracování technických

16. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti
volné podle jednotlivých oborů činností u oboru
činnosti č. 73 „Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,
prodejních a obdobných akcí“ ve sloupci Obsahová
náplň oboru činnosti se za větu „Provádění ohňostrojů a činnost kaskadérů.“ vkládá věta „Provozování paintballových a laserových střelnic.“ a slova
„pořádání loterií a jiných podobných“ se nahrazují
slovy „provozování hazardních“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.

Sbírka zákonů č. 179 / 2017

Strana 1684

Částka 65

179
VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb.,
o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o dovoleném výrobním
provedení plynové zbraně, expanzní zbraně
a střeliva
Čl. I
Vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně
a střeliva, se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se za slovo „střeliva“ doplňují slova „a o požadavcích na úpravu zbraně pro
filmovou nebo divadelní činnost, a kterou se zrušují
některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu“.
2. Úvodní věta zní: „Ministerstvo průmyslu
a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.“.
3. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a střela je bez aktivních náplní, zejména výbušné, zápalné, svítící, dýmové, zábleskové,
akustické nebo chemické,“.
4. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo „zbraní“
vkládají slova „ , signální střelivo pro signální
zbraně“.
5. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:
„§ 2a
Požadavky na úpravu zbraně pro filmovou
nebo divadelní činnost
(1) Zbraň pro filmovou nebo divadelní činnost,

která je uvedena v § 9 odst. 2 písm. e) zákona o zbraních, musí být upravena tak, aby
a) hlaveň umožnila nabít a odpálit nábojku nebo
cvičný náboj v dané ráži střeliva s kulovou nebo
hromadnou střelou a
b) součástí hlavně byla neoddělitelná zábrana,
která neumožňuje vložení střely do hlavně a její
vystřelení pomocí nábojky a současně zabraňuje
průchodu střely při odpálení náboje v dané ráži
s kulovou nebo hromadnou střelou, který není
cvičným nábojem.
(2) Splnění požadavků uvedených v odstavci 1
se nepovažuje za splnění požadavků dovoleného výrobního provedení expanzní zbraně podle § 1.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 2a vyhlášky č. 370/2002 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužije na zbraně upravené nebo dovezené
na území České republiky přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST DRUHÁ
Zrušení některých vyhlášek Ministerstva
průmyslu a obchodu
Zrušují se:
1. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě
jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.
2. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 632/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 371/
/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich
řezů.
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Čl. IV
Přechodné ustanovení
V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a do tohoto dne neskončených se
postupuje podle vyhlášky č. 371/2002 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
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směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Čl. VI
Čl. V
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2017.

Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb.,
kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu
o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání

Český telekomunikační úřad stanoví podle
§ 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona
č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., k provedení
§ 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 153/2010 Sb., zákona
č. 468/2011 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor

elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí
sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické
náležitosti jeho užívání, se mění takto:
1. V § 2 odstavec 4 zní:
„(4) Velikost datového souboru obsahujícího
formulář včetně všech připojených příloh musí být
taková, aby umožnila učinit elektronické podání,
jehož maximální souhrnná velikost je 20 MB.“.
2. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.
3. Příloha zní:
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„Příloha k vyhlášce č. 360/2010 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Předseda Rady:
Ing. Mgr. Novák v. r.
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181
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 15. června 2017
o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016

Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost
Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2016 předaných provozovateli soustav
operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu, a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2016:
1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2016
činil 5 959 789.
2. Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2016 činila 88 083 399,506 MWh.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.
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Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

