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*Korespondenční adresa: albert@bradac.cz

Nové předpisy do 10. 10. 2021
New Regulations

Albert Bradáč*, emeritní profesor

Č. ve Sb. Předpis 

365/2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (Odstup od cyklisty při předjíždění nejméně 1,5 m, v místě s nejvyšší 
dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h nejméně 1 m, a další)

360/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů (Podrobnější členění ploch)

345/2021 Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

342/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby 
a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

284/2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
283/2021 Zákon stavební zákon 
278/2021 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 
270/2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 

269/2021 Zákon o občanských průkazech 

267/2021 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými 
cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021. (Viz níže)

266/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů 

250/2021 Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících 
zákonů 

244/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů 

221/2021 Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) 

Zákony a vyhlášky jsou dostupné na www.mvcr.cz > Legislativa > Sbírka zákonů
Úplné znění včetně historie aktualizací například na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/sbirka
Ústřední věstník s cenovými výměry na www.mfcr.cz a zadat do vyhledávání Cenový věstník nebo Cenový výměr
Přehled cenových map stavebních pozemků, včetně dříve platných, tamtéž a zadat vyhledávání Přehled cenových map (k datu uzávěrky 
poslední z 16.2.2021).

Cenový výměr č. 02/2021 k regulaci cen

Vydáno v Cenovém věstníku č. 10/2021: „Výměr MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník 
částka 18/2020), se mění takto:
1. V části I. oddílu A se položka č. 3 včetně přílohy č. 1 zrušuje.
2. V části I. oddílu A se položka č. 4 zrušuje.“

Pozn. 1:
 položka č. 3: Mléčné výrobky pro žáky,
 položka č. 4: Osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3, vyrobené 
a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009)
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Pozn. 2:  Položky č. 1 (nemovitosti …, jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, …) a č. 2 (nájemné z pozemků 
veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost a slouží zejména jako občanské vybavení pro veřejnou 
správu …) zrušeny nebyly.

K cenovým mapám stavebních pozemků (CMSP)
Podle přehledu CMSP na portálu Ministerstva financí (poslední k 16. 2. 2021) jsou platné CMSP jen v pěti městech ČR:
  –  Most CMSP č. 9,
  –  Olomouc CMSP č. 24,
  –  Ostrava CMSP č. 21,
  –  Praha CMSP č. 25 a
  –  Zlín CMSP č. 12.


