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Novinky pro podnikatele, období od 10. října 2016  

do 6. listopadu 2016 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

●328/2016 Sb. 

Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní 

známky a pravidel jejího nošení    

 

 

●329/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních 
tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016   
 

●330/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů  

pro rok 2017  

    

●331/2016 Sb.  

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

 

●332/2016 Sb. 

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů 

konaných ve dnech 7. a 8. října 2016    

 

●333/2016 Sb. 

Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech    

   

●334/2016 Sb. 

Nález Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 16/15 ve věci návrhu na zrušení § 376 odst. 

1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních  

 

●335/2016 Sb. 

Nález Ústavního soudu ze dne 7. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 2 
písm. e) obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, 
výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu kratší, a vymezují činnosti, 
které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností 
 

●336/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 

zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci  

ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů   
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●337/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 

zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci  

ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým 

se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení 

vlády č. 353/2008 Sb.    

 

●338/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách 

notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

●339/2016 Sb. 

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí   
 

●340/2016 Sb. 

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu 
Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 
(II. kolo)    
 

●341/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek  
při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví  
a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých 
opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů 

 

●342/2016 Sb. 

Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem 

činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu 

 

●343/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše 
redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017  
 

●344/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce    

 

●345/2016 Sb. 

Nařízení vlády o lodní výstroji    

 

●346/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním 

příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.    
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●347/2016 Sb. 

Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost    
 

●348/2016 Sb. 

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017    

 

●349/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů 
podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování  
a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.    
 

●350/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových 

rizik, ve znění pozdějších předpisů    

 

●351/2016 Sb. 

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

programu, ve znění pozdějších předpisů 

 

●352/2016 Sb. 

Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu 
 

●353/2016 Sb. 

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání    
 

●354/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
 

●355/2016 Sb. 

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017    
 

●356/2016 Sb. 

Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2  

v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření 

 

●357/2016 Sb. 

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 
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