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Nové předpisy (8. 2. 2019 – 4. 6. 2019)
New Regulations (8. 2. 2019 – 4. 6. 2019)

Albert Bradáč, emeritní profesor*

Č. Sb. Předpis

128/2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané 
v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění 
pozdějších předpisů.
Například poskytnutí hodinové ústní konzultace: 5 000–5 800 Kč/h.

90/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (týká se odchylných opatření v případech mimořádných situací).

72/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů  
(týká se mj. registrační značky elektrických vozidel (ELXXXXX) a způsobů zápisu údajů do nového TP vozidla).

54/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací 
s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů (týká se zveřejňování prodeje hmotných movitých věcí).

40/2019 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
pro rok 2019 (týká se pouze změn u regulovaného jízdného).

Poslanecká sněmovna PČR schválila nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Senát jej projednal 
2. 5. 2019, zamítnul a dne 6. 5. 2019 vrátil Poslanecké sněmovně, která jej zařadila na pořad 30. schůze dne 4. 6. 2019 od 14 hodin spolu 
s obdobně zamítnutými návrhy zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních 
překladatelích (změny tr. řádu, zákona o živnostenském podnikání,  zákona o soudních poplatcích (zrušení položky č. 36 za jmenování 
resp. rozšíření oprávnění ...), zákona o pobytu cizinců na území České republiky,  zákona o správních poplatcích (nově 500 Kč za vydání 
průkazu znalce nebo tlumočníka), o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (MSp bezodkladně informuje MV 
o zápisu do seznamu znalců, ...). Namísto toho se ovšem projednávala předběžná zpráva z Bruselu o dotacích. Následně bylo projednání 
stanoveno na 18. června 2019 jako body programu č. 7, 8 a 9; opět neprojednáno, nakonec v pátek dne 21. 6. 2019 vyřazeno z programu 
30. schůze – citujeme ze stenoprotokolu (http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/030schuz/s030394.htm):
Pátek 21. června 2019 (12.10 hodin)  (pokračuje Okamura).
Tak. Nyní jsem zaznamenal, že je tady dohoda vedení všech poslaneckých klubů, že bychom již přerušili, resp. ukončili jednání 30. 
schůze Poslanecké sněmovny.
Takže já se podívám radši do sálu, všichni kývají, že to tak je. Takže nás čekají ještě dvě hlasování, já tuto dohodu samozřejmě respektuji, 
a to nejdříve o vyřazení zbývajících bodů vrácených a zamítnutých Senátem, a poté o vyřazení zbývajících, tím myslím neprojednaných 
bodů schváleného pořadu 30. schůze.
Já zagonguji, aby se poslanci mohli dostavit do jednacího sálu. (Chvilku čeká.) Takže já přečtu, o čem budeme hlasovat. První hlasování 
bude, zdali souhlasíte s tím, že vyřadíme body vrácené a zamítnuté Senátem. Jedná se o body 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 11. 
Já zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení? Kdo je proti vyřazení?
Hlasování číslo 1073, přihlášeno 149 poslanců, pro 90, proti 3. Návrh byl přijat.
Hlasování tak bylo odloženo na jindy. Příští 32. schůze Poslanecké sněmovny je na pořadu 26. 6. 2019, na programu je ovšem jen 
vyslovení nedůvěry vládě.

Vládní návrh nového znaleckého zákona je datován dne 17. ledna 2018; zřejmě to není nutné, nespěchá to.
Zájemci mohou znění zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech schválené Poslaneckou sněmovnou a zamítnuté 
Senátem najít na webu Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk č. 72/7 o rozsahu 28 stran ve formátu *.docx nebo *.pdf:  http://www.
psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=72&ct1=7.
Související zákony jsou sněmovními tisky č. 73/5:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=73&ct1=5 resp. 74/8: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=74&ct1=8.

*Korespondenční adresa: albert@bradac.cz


