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Novinky pro podnikatele, období od 18. 11. do 22. 11. 2019 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  
 

●299/2019 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových 
pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních 
pobídek, ve znění pozdějších předpisů   
 

●300/2019 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o 

platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů   

●301/2019 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve 

znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.   

●302/2019 Sb. 
Nález Ústavního soudu ze dne 24. září 2019 sp. zn. Pl. ÚS 4/19 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 
vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 
poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů   
 
●303/2019 Sb. 
Nález Ústavního soudu Nález Ústavního soud ze dne 1. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 5/19 ve věci návrhu na 
zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve slovech "s výjimkou finanční náhrady", eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se 
mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o 
změně některých zákonů [zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi] a 
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
 
●304/2019 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů   
 
●305/2019 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně 
vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně 
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o 
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)   
 
●306/2019 Sb. 
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
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●307/2019 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných 

časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů 
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