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ZÁKON

ze dne 15. února 2018

o změně některých zákonů
upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách
České republiky

Čl. I

V § 12a odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpra-
vodajských službách České republiky, ve znění
zákona č. 325/2017 Sb., se ve větě první slova
„ze 7 členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“
a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna
stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý
poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k poli-
tické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci
kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. II

V § 18 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bez-
pečnostní informační službě, se ve větě první slova
„ze sedmi členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 čle-
nů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sně-
movna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen
každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti
k politické straně nebo politickému hnutí, za něž
poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy
lichý.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Vojenském zpravodajství

Čl. III

V § 21 odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojen-
ském zpravodajství, se ve větě první slova „ze sedmi

členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za
větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna sta-
noví počet členů tak, aby byl zastoupen každý
poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k poli-
tické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci
kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. IV

V § 145 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochra-
ně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobi-
losti, se ve větě první slova „ze 7 členů“ nahrazují
slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá
věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak,
aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený
podle příslušnosti k politické straně nebo politic-
kému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách;
počet členů je vždy lichý.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

a financování terorismu

Čl. V

V § 31b odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o někte-
rých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu, ve znění zákona
č. 166/2015 Sb., se ve větě první slova „ze sedmi
členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za
větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna sta-
noví počet členů tak, aby byl zastoupen každý
poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k poli-
tické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci
kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.
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ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o kybernetické bezpečnosti

Čl. VI

V § 24a odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kyber-
netické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona
č. 205/2017 Sb., se ve větě první slova „ze 7 členů“
nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první
se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet
členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub

ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo
politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve
volbách; počet členů je vždy lichý.“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

v z. Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 15. února 2018,

kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I
Změna zákona o léčivech

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/
/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/
/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 66/
/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 251/
/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
nový řádek doplňuje věta „Směrnice Komise (EU)
2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění
směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a speci-
fikace systému jakosti pro transfuzní zařízení.“.

2. V § 67 odst. 4 úvodní části ustanovení se text
„ , i) a j)“ nahrazuje textem „a i)“.

3. V § 67 odst. 4 písm. l) se text „a) a“ zrušuje.

4. V § 67 odst. 4 se na konci písmene l) středník
nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno m), které
včetně poznámky pod čarou č. 105 zní:

„m) vykonávat činnost v souladu s povolením k vý-
robě, dodržovat pravidla správné výrobní praxe
pro zařízení transfuzní služby, včetně pokynů
pro správnou výrobní praxi stanovených v sou-
ladu s předpisem Evropské unie o standardech
a specifikacích vztahujících se k systému jakosti
pro transfuzní zařízení105) (dále jen „pravidla
správné výrobní praxe pro zařízení transfuzní
služby“) a pokyny Komise; toto ustanovení se

použije rovněž na transfuzní přípravky určené
pouze pro vývoz;

105) Článek 2 směrnice Komise 2005/62/ES, ve znění směr-
nice Komise (EU) 2016/1214.“.

5. V § 67 odst. 4 se na konci textu závěrečné
části ustanovení doplňují slova „a pravidla správné
výrobní praxe pro zařízení transfuzní služby podle
písmene m)“.

6. V § 104 odst. 2 se slova „§ 67 odst. 4 a § 64
písm. j)“ nahrazují slovy „§ 67 odst. 4 písm. m)“.

7. V § 104 odst. 8 písm. e) se text „a) a“ zrušuje.

8. V § 108 odst. 2 písm. a) se slova „ , nebo při
předepisování léčivých přípravků postupuje v roz-
poru s § 80 odst. 1“ zrušují.

9. V § 108 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , nebo při předepisování léčivých
přípravků postupuje v rozporu s § 80 odst. 1“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o přestupku podle § 108 odst. 2 písm. a)
zákona č. 378/2007 Sb., ve znění účinném do dne
vyhlášení tohoto zákona, zahájená pro předepsání
léčivého přípravku v rozporu s § 80 odst. 1 zákona
č. 378/2007 Sb., ve znění zákona č. 70/2013 Sb.,
v období od 1. ledna 2018 do dne vyhlášení tohoto
zákona, se zastavují.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení,
s výjimkou bodu 9, který nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2019.

v z. Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. března 2018,

kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb.,
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení
osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat

bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel),
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 137
odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích a o změnách některých zá-
konů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona
č. 411/2005 Sb. a zákona č. 101/2013 Sb., k provedení
§ 84 odst. 7 zákona o silničním provozu:

Čl. I

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmín-
kou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího
zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na se-
dadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním
pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/
/2007 Sb., vyhlášky č. 72/2011 Sb. a vyhlášky
č. 271/2015 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se do-
plňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2016/1106 ze
dne 7. července 2016, kterou se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidič-
ských průkazech.“.

2. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 sku-
pině 1 písm. a) se slovo „vážné“ nahrazuje slovy
„neúčinně léčené závažné“.

3. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupi-
ně 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

4. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupi-
ně 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou
a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) neúčinně léčená kardiovaskulární onemocnění
spojená s rizikem náhlé ztráty vědomí, napří-
klad závažné kardiomyopatie, velká aneurys-
mata hrudní nebo břišní aorty, závažné chlo-
penní vady nebo vrozené srdeční vady, nebo

e) stavy vyžadující mechanickou podporu srdeční
činnosti.“.

5. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 sku-
pině 2 písmeno b) zní:

„b) závažná onemocnění srdce, cév nebo chlop-
ní včetně vrozených ve funkční třídě III.
a IV. NYHA klasifikace,“.
6. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 sku-

pině 2 písm. e) se slovo „defibrilátoru“ nahrazuje
slovy „kardioverteru-defibrilátoru“.

7. V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 sku-
pině 1 písm. a) se za slovo „myokardu“ vkládají
slova „a jiné závažné formy ischemické choroby
srdeční“.

8. V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 sku-
pině 1 písm. b) se slovo „defibrilátoru“ nahrazuje
slovy „kardioverteru-defibrilátoru“.

9. V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 sku-
pině 1 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, za
slovo „cév“ se vkládají slova „nebo chlopní včetně
vrozených“ a na konci písmene d) se slovo „nebo“
zrušuje.

10. V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 sku-
pině 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které
zní:

„f) léčená kardiovaskulární onemocnění spojená
s rizikem náhlé ztráty vědomí, například závaž-
né kardiomyopatie, velká aneurysmata hrudní
nebo břišní aorty, závažné chlopenní vady nebo
vrozené srdeční vady.“.

11. V příloze č. 3 kapitole V položce 1 se slova
„skupina 1 a 2“ nahrazují slovy „skupina 2“.

12. V příloze č. 3 kapitole V položce 1 sku-
pině 2 písm. b) se slova „a to bez varovných pří-
znaků nebo si je žadatel nebo řidič neuvědomuje“
nahrazují slovy „a kterou žadatel nebo řidič není
schopen rozpoznat („syndrom nerozpoznávání hy-
poglykemie“)“.
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13. V příloze č. 3 kapitole V položce 2 sku-
pina 1 zní:

„skupina 1

a) druhá a další hypoglykemie v bdělém stavu, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hy-
poglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby,

b) druhá a další hypoglykemie v bdělém stavu, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hy-
poglykemie a kterou žadatel nebo řidič není schopen rozpoznat („syndrom nerozpoznávání hypoglyke-
mie“),

c) stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby,
d) diabetes mellitus doprovázený závažnými orgánovými komplikacemi, nebo
e) diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, u nichž hrozí riziko vyvolání hypoglykemie, a řidič

nebo žadatel
1. je o hypoglykemii dostatečně informován a

2. prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykemie přináší, a prokáže, že tento stav dokáže dostatečně
kontrolovat; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované
osobě.

Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou
zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 3 roky.“.

14. V příloze č. 3 kapitole V položce 2 sku-
pině 2 písm. a) se za slova „pro skupinu 1“ vkládají
slova „v písmenech c) a d)“.

15. V příloze č. 3 kapitole V položce 2 sku-
pině 2 závěrečné části ustanovení se slova „3 roky“
nahrazují slovem „rok“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. února 2018

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 8. 12. 2017 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem textilního, oděvního, kožedělného průmyslu
a

Asociací textilního, oděvního, kožedělného průmyslu.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 14. 12. 2017 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Mora-
vy – Sekce silničního hospodářství (pro a. s. a s. r. o.)

a

Svazem dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 14. 12. 2017 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Mora-
vy – Sekce silničního hospodářství
a

Svazem dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství.

4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2018 – 2022, uzavřená mezi smluvními stranami

Odborovým svazem energetiky a hornictví

a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 18. 12. 2017 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice

a

Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.

6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 21. 12. 2017 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR
a

Zemědělským svazem České republiky.

Ministryně:

Ing. Němcová, MBA, v. r.
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Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky 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.
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