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Novinky pro podnikatele, období od 23. 12. do 31. 12. 2019 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  
 

●355/2019 Sb. 
   Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020   

 

●356/2019 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných 
dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů   
 

●357/2019 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů   

●358/2019 Sb. 
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného 

a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad   

●359/2019 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích 
na ochranu rostlin  
 
●360/2019 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla   
 
●361/2019 Sb. 
Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly 
elektronických komunikací a poštovních služeb   
 
●362/2019 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních 
stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie 
České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení) o vzoru 
průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických 
komunikací a poštovních služeb   
 
●363/2019 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů   

●364/2019 Sb. 
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných 

rozpočtů   

●365/2019 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů   
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●366/2019 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů   
 
●367/2019 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony    
 
●368/2019 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 
●369/2019 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   
 
●370/2019 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů   
 
●371/2019 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů 
veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.   
 
●372/2019 Sb. 
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 
2020-2026 II, 1,50 %   
 
●373/2019 Sb.  
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis 
České republiky, 2020-2026 II, CPI %   
 
●374/2019 Sb. 
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis 
České republiky, 2020-2026 II, FIX %   
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