
Příloha č. 2 
 
Přehled zákonů a dalších právních předpisů přijatých v roce 2021, které jsou svým obsahem a 
zaměřením významné pro české spotřebitele, vyjma bezprostředně přijatých krizových opatření 
v souvislosti s pandemií COVID-19 
  

3/2021 Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle 
jednotlivých druhů 

8/2021 Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů) 

13/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o 
ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

25/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů 
a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů 

38/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících 
výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů 

52/2021 
 

Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z 
důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla 

78/2021 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o 
způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné 
dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo 
neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 
459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality 
biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo 
podzemních zásobníků plynu 

80/2021 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro 
zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů 

89/2021 
 

Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o 
léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve 
znění pozdějších předpisů 

90/2021 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

91/2021 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 

125/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s 
elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 



127/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění 
pozdějších předpisů 

137/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických 
požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 

140/2021 Vyhláška o energetickém auditu 

152/2021 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů /// Ministerstvo vnitra upozorňuje, že na tento zákon se 
aplikuje ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o 
Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., na základě 
kterého nabývá tento zákon účinnosti dnem 1. července 2021 (namísto 
původně stanovené účinnosti dnem 13. června 2020) 

159/2021 Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích 

161/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

163/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o 
centrální evidenci účtů 

166/2021 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 

174/2021 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

184/2021 
 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 

186/2021 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických 
prostředcích 

187/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích 

192/2021 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 
ve znění pozdějších předpisů 

204/2021 Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách 
a tabákových výrobcích 

207/2021 Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických 
odvětvích 

208/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových 
náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 

219/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 
pozdějších předpisů 

228/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení 
některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, 
mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády, ve znění pozdějších předpisů 



243/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 

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 

247/2021 
 

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst 
zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném 
v České republice v roce 2020 

250/2021 
 

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

266/2021 
 

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

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 

273/2021 Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

278/2021 
 

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci 
cen v oboru vodovodů a kanalizací 

279/2021 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 

280/2021 
 

Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z 
jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího 
souhlasu příslušných orgánů České republiky 

304/2021 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu 
informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 
184/2018 Sb. 

314/2021 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu 
pro rok 2022 

317/2021 Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu 

325/2021 Zákon o elektronizaci zdravotnictví  

332/2021 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro 
akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů 
podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné 
zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které 
normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují 

334/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

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

349/2021 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 
zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022 

353/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 



362/2021 Zákon, kterým se mění zákon 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, a další související zákony 

366/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

367/2021 Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a 
o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění 
pozdějších předpisů 

371/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony  

374/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

381/2021 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

394/2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště záznamů 
o očkování 

396/2021 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a 
regulačních omezení pro rok 2022 

397/2021 Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, 
skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány 

398/2021 Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, 
bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 
a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 
1996 a vzoru 1999 

399/2021 Vyhláška o úvěrových ukazatelích 

400/2021 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění 
seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021 

402/2021 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. 
září 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 53/21 k posouzení otázky včasnosti elektronického 
podání učiněného prostřednictvím e-mailu  

406/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a 
náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění 
pozdějších předpisů  

426/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů  

429/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah 
technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány 
hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a 
jejich technické parametry 

432/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování 
investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění 
pozdějších předpisů 
 



443/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS 17/21 ve věci 
návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů 
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve 
znění pozdějších předpisů 

444/2021 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 
02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 
o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 

446/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody, ve znění pozdějších předpisů  

466/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním 
nemocem, ve znění pozdějších předpisů 

467/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení 
kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění vyhlášky č. 
423/2017 Sb.  

471/2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2022/CAU o 
regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen 
zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 

477/2021 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022  

481/2021 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

487/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k 
elektrizační soustavě 

488/2021 Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě 

499/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování 
shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh 

500/2021 Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové 
komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními 
sociálními potřebami 

503/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních 
úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními 
místy veřejné správy 

507/2021 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální 
podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, 
které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na 
bydlení 

526/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, 
bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních 
a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění 
pozdějších předpisů  

529/2021 Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla 
nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění 
informací o právu na paušální náhradu 
 

 


