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Novinky pro podnikatele, období od 25. 9. 2018 do 8. 10. 2018 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

●207/2018 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a 
jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních 
kontrolách)             
 
●208/2018 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 
●209/2018 Sb. 
Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel 
 
●210/2018 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 
soustřeďování složek komunálních odpadů    
 
●211/2018 Sb.  
Vyhláška o technických prohlídkách vozidel  
 
●212/2018 Sb. 
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019 
 
●213/2018 Sb. 
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro 
úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového 
základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 
2019 
 
●214/2018 Sb. 
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných 
zdrojích energie pro rok 2019 
 
●215/2018 Sb. 
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní 
smlouvě vyššího stupně na roky 2017-2020   
 
●216/2018 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování 
informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů 
 
●217/2018 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance 
osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb. 
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●218/2018 Sb. 
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)  
   
●219/2018 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává 
zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších 
předpisů    
 
●220/2018 Sb. 
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí   
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