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Novinky pro podnikatele, období od 22. června 2015 

do 28. června 2015 
 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

●143/2015 Sb. 

Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České 

republiky 

 

●144/2015 Sb. 

Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění 

rodinného a osobního života s výkonem státní služby   

 

●145/2015 Sb. 

Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního 

jednání ve služebním úřadu    

 

●146/2015 Sb. 

Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu  

při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení 

poskytovaných vojákům   

 

●147/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic  

a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov,  

o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech 

potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.    

 

●148/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, 

med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění 

vyhlášky č. 43/2005 Sb.   

 

●149/2015 Sb. 

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném  

v České republice v roce 2014   

 

●150/2015 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje 

přírodní minerální vody   
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●151/2015 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, 

ve znění pozdějších předpisů   

 

●152/2015 Sb. 

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 

2015 – 2026, 1,00 %  

 

●153/2015 Sb. 

Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou   

 

●154/2015 Sb. 

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce   
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