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ZÁKON

ze dne 17. dubna 2018,

kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999
Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona
č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona
č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona
č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona
č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona
č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona

č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona
č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., zákona
č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb. a zákona
č. 90/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 59 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

2. V § 97 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 2.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. dubna 2018,

kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb.,
kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce

českých technických norem a úplata za jejich poskytování,
a některé další vyhlášky

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických po-
žadavcích na výrobky a o změně a doplnění někte-
rých zákonů, ve znění zákona č. 265/2017 Sb.:

§ 1

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví od-
borné činnosti související se zabezpečením vydá-
vání a řádné distribuce českých technických no-
rem a úplata za jejich poskytování.

2. Vyhláška č. 348/2014 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné
činnosti související se zabezpečením vydávání

a řádné distribuce českých technických norem
a úplata za jejich poskytování.

3. Vyhláška č. 442/2016 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné
činnosti související se zabezpečením vydávání
a řádné distribuce českých technických norem
a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky
č. 348/2014 Sb.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Hüner v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. dubna 2018

o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

Česká národní banka stanoví podle § 263 zá-
kona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení
§ 197 odst. 3 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) služby spojené
s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné
označení, jejich jednotné označení a charakteristiku.

§ 2

Služby spojené s platebním účtem, na které
se vztahuje jednotné označení

(1) Službami spojenými s platebním účtem, na
které se vztahuje jednotné označení, jsou
a) vedení platebního účtu (bod 1 přílohy k této

vyhlášce),
b) možnost ovládat platební účet prostřednictvím

internetu (bod 2 přílohy k této vyhlášce),
c) provedení úhrady podnikatelem poskytujícím

platební služby (dále jen „poskytovatel“) plátci
(bod 3 přílohy k této vyhlášce),

d) provedení úhrady poskytovatelem příjemce
(bod 4 přílohy k této vyhlášce),

e) provedení úhrady poskytovatelem plátce na zá-
kladě trvalého příkazu, a to včetně přijetí,
změny nebo zrušení tohoto příkazu (bod 5 pří-
lohy k této vyhlášce),

f) provedení inkasa poskytovatelem plátce, a to
včetně přijetí, změny nebo zrušení souhlasu
plátce (bod 6 přílohy k této vyhlášce),

g) vydání debetní platební karty k platebnímu účtu
(bod 7 přílohy k této vyhlášce),

h) výběr hotovosti uživatelem platebních služeb
z jeho platebního účtu (bod 8 přílohy k této
vyhlášce),

i) odeslání textové zprávy uživateli platebních slu-
žeb s informací o platební transakci, o zůstatku
na platebním účtu, či jeho změně, povoluje-li
zákon sjednat pro tento případ úplatu (bod 9
přílohy k této vyhlášce),

j) poskytnutí doplňujících nebo častějších infor-
mací o platební transakci uvedených v § 146
a 147 zákona o platebním styku a informací
o zůstatku na platebním účtu uživateli plateb-
ních služeb v pravidelném intervalu v papírové
či elektronické podobě (bod 10 přílohy k této
vyhlášce).

(2) Jednotné označení a charakteristika služeb
podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k této vy-
hlášce.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října
2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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1) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii
Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem.



Příloha k vyhlášce č. 74/2018 Sb.
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SDĚLENÍ

Národní rozpočtové rady

ze dne 25. dubna 2018

o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků
při financování státního dluhu

Národní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků
při financování státního dluhu k 31. 12. 2017 na úrovni 34,60 % HDP.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady:

doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.
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