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Přehled zákonů a dalších právních předpisů přijatých v roce 2020, které jsou svým obsahem a 

zaměřením významné pro české spotřebitele, vyjma bezprostředně přijatých krizových opatření 

v souvislosti s pandemií COVID-19 

3/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů 

9/2020 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

11/2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o 
regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového 
předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení 
maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z 
veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového 
předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků 
s obsahem konopí pro léčebné použití 

12/2020 Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 

15/2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020 

18/2020 Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a 
cukrářské výrobky a těsta 

32/2020 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 

39/2020 Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o 
realitním zprostředkování) /// Ministerstvo vnitra upozorňuje, že na tento zákon se 
aplikuje ustanovení čl. LXV zákona č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Na základě 
pravidla stanoveného rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. Ans 5/2007-60, 
nabývá zákon účinnosti (namísto původně stanovené účinnosti dnem 1. ledna 2020) 
15. dnem po jeho vyhlášení, tj. 3. března 2020 

61/2020 Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 

62/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu 
základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu 
rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez 
omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 
Sb. 

63/2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění 
seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 

66/2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění 
seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 

117/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

119/2020 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním 
trhu 

120/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu 
přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na 
standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-
T2) 
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121/2020 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 

164/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

177/2020 Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií 
COVID-19 

185/2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu 

186/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění 
pozdějších předpisů 

202/2020 Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 

238/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

241/2020 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

245/2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění 
seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 

247/2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí 

254/2020 Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů 
na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských 
a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů 

265/2020 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví 
cenové moratorium nájemného z bytů 

268/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu 
přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na 
standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-
T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb. 

279/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve 
znění pozdějších předpisů 

280/2020 Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do 
emisních kategorií a o emisních plaketách 

290/2020 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst 
zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v 
České republice v roce 2019 

291/2020 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 

302/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, 
ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb. 

304/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., 
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

330/2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění 
seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 

337/2020 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 
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344/2020 
 

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 

357/2020 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 

359/2020 Vyhláška o měření elektřiny 

372/2020 
 

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

376/2020 
 

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění 
seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 

428/2020 
 

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 
omezení pro rok 2021 

433/2020 Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu 

492/2020 
 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích 
udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 

497/2020 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí  

503/2020 Vyhláška o výkonu znalecké činnosti 

504/2020 Vyhláška o znalečném 

505/2020 Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých 
oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními 
komorami a specializační studia pro obory a odvětví 

516/2020 
 

Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších 
ustanovení zákona o pohonných hmotách 

524/2020 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve 
znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů 

526/2020 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání 
na trh, ve znění pozdějších předpisů 

541/2020 Zákon o odpadech 

542/2020 Zákon o výrobcích s ukončenou životností 

544/2020 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

545/2020 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 

550/2020 
 

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

551/2020 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

563/2020 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 
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568/2020 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických 
požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 
hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů  

569/2020 
 

Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti 
onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito 
léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů  

571/2020 
 

Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým 
normám a jiným technickým dokumentům 

582/2020 
 

Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění 
srovnávacího nástroje 

+ 552/2020 Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci 
návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.   

  
 

 


