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Novinky pro podnikatele, období od 20. června 2016 

do 17. července 2016 
 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

●198/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.    

 
 

●199/2016 Sb. 

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí  
 

●200/2016 Sb. 

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících 

elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015  

 

●201/2016 Sb. 

Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 
3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení 
poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními 
čekateli, ve znění pozdějších předpisů 
 

●202/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení  

a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky 

(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů   

 

●203/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních 

služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování    

 

●204/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických 

prostředků, ve znění pozdějších předpisů    

 

●205/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich 
určujících kritériích    
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●206/2016 Sb. 

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 

 

●207/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu 

evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.    

 

●208/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, 

uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 

 

●209/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů    

 

●210/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

 

●211/2016 Sb. 

Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ve věci návrhu na zrušení § 114b 

odst. 5 a slov „§ 114b odst. 5“ v § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů   

 

●212/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony    

 

●213/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů    

 

●214/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení  

o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb. 

 

●215/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.    
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●216/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování 

a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů   

 

●217/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací    

 

●218/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů   

 

●219/2016 Sb. 

Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 
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