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PRÁVNÍ PŘEDPISY 

vydané ve Sbírce zákonů 
od 10. 2. 2018 do 4. 5. 2018, 

které se dotýkají především problematiky dopravy a činnosti odborové organizace 

 

 

 
 Vyhláška, 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 
č. 37/2018 Sb. 

Novela byla iniciována kvůli řádné transpozici evropské směrnice 2016/1106, 
kterou se mění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES 

o řidičských průkazech. Dochází především k výčtu nemocí, vad a stavů 
oběhové soustavy vylučujících nebo podmiňujících zdravotní způsobilost k řízení 

motorových vozidel, stejně tak jako úpravy stran nemoci diabetes mellitus. Jde 
například o kardiovaskulární onemocnění spojená s rizikem náhlé ztráty vědomí. 
Což mohou být kardiomyopatie, velká aneurysmata hrudní nebo břišní aorty, 

závažné chlopenní vady či vrozené srdeční vady. Dále stavy vyžadující 
mechanickou podporu srdeční činnosti. Nebo stavy, které řidič není schopen 

rozpoznat, například syndrom nerozpoznávání hypoglykémie, tedy stavu, který 
může nastat u osob trpících diabetem. Tato vyhláška nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po jejím vyhlášení, tedy v druhé polovině března 2018. Pro 

úplnost dodáváme, že OSD k této vyhlášce podával připomínky v rámci řádného 
připomínkového řízení.    

 
 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení 

celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle 

zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele a o změně některých zákonů 

č. 53/2018 Sb. 
Tímto sdělením MPSV dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně zaměstnanců při 
platební neschopnosti určuje rozhodnou částku ve výši 29 504 Kč pro určení 

celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci pro období 
od května 2018 do konce dubna 2019. 

  
 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka 

odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely 

životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy   
v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory  
č. 65/2018 Sb. 
MPSV vyhlašuje, že od července 2018 je dle § 8 odst. 2 zákona o životním        
a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy 

v národním hospodářství za rok 2017 částka 14 700 Kč. A dále dle § 5 odst. 6    



 
 

 

a 7 zákona o státní sociální podpoře, částkou odpovídající 50 % průměrné 
měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2017 částka 14 700 Kč a 25 % 

průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2017 částka 7 300 Kč.  
 


