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Novinky pro podnikatele, období od 18. července 2016 

do 5. srpna 2016 
 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

●220/2016 Sb. 

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích  
 

●221/2016 Sb. 

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb  

do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016 

 

●222/2016 Sb. 

Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) 

 

●223/2016 Sb. 

Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 

    

●224/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání    

 

●225/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest  

a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů  

  

●226/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti 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   

  

●227/2016 Sb. 

Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti  

o opis z evidence přestupků   
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●228/2016 Sb. 

Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic   

 

●229/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),  

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

●230/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony   

 

●231/2016 Sb. 

Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 

 

●232/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků,  

na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání 

povrchových vod k plavbě    

 

●233/2016 Sb. 

Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 29/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení 

obce Štěpánovice č. 1/2015, tržní řád   

  

●234/2016 Sb. 

Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení § 13 

odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů    

 

●235/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí  

a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů    

 

●236/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým 

se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

●237/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí 

dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů  

a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů    
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●238/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím  

do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí    

 

●239/2016 Sb. 

Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části 

ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění zákona č. 41/2015 Sb.   

 

●240/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce   

 

●241/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

 

●242/2016 Sb. 

Zákon celní zákon   

 

●243/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona   

 

●244/2016 Sb. 

Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky   

 

●245/2016 Sb. 

Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona    

 

●246/2016 Sb. 

Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem 

 

●247/2016 Sb. 

Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových 

statistických znaků   

 

●248/2016 Sb. 

Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně 

závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek   

 

●249/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu 

výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 

 

●250/2016 Sb. 

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich    
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●251/2016 Sb. 

Zákon o některých přestupcích 

 

●252/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů    

 

●253/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů   

 

●254/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí  

  

●255/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 

prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   

 

●256/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů   

 

●257/2016 Sb. 

Zákon o spotřebitelském úvěru  

  

●258/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru    
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