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Novinky pro podnikatele, období od 22. 05. 2017 do 28. 05. 2017 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

 

●145/2017 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

●146/2017 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje  

a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 

 

●147/2017 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

●148/2017 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

 

●149/2017 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon  

o obalech), ve znění pozdějších předpisů 

 

●150/2017 Sb. 

Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 

 

●151/2017 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

●152/2017 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 

pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),  

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
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●153/2017 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty,  

o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci 

(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb. 

 

●154/2017 Sb. 

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara   
 

●155/2017 Sb. 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
 

●156/2017 Sb. 

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb  
do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017   
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