
 

 
www.samak.cz  

 

Novinky pro podnikatele, období od 5. 2. do 11. 2. 2019 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

●22/2019 Sb. 
Vyhláška, o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého 
červeného kříže 
 
●23/2019 Sb. 
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev 
obcí konaných dne 26. ledna 2019 
 
●24/2019 Sb. 
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do 
zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019   
 
●25/2019 Sb. 
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České 
republiky    
 
●26/2019 Sb. 
Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci 
mezinárodní spolupráce při správě daní 
 
●27/2019 Sb. 
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví 
maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění    
 
●28/2019 Sb. 
Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné 
Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách    
 
●29/2019 Sb. 
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 
ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES 
stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků    
 
●30/2019 Sb. 
Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení 
některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 
 
●31/2019 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a 
soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

http://www.samak.cz/
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38585
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38585
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38585
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38585
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38585
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38585
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38588
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38588
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38588
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38588
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38588
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38588
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38589
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38589
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38589
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38589
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38589
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38589
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38590
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38590


 

 
www.samak.cz  

 

řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony    
 
●32/2019 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony    
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