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Novinky pro podnikatele, období od 23. května 2016  

do 19. června 2016 
 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

●158/2016 Sb.  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu 

prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

●159/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci,  

ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci 

investičních doporučení 

 

●160/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
 

●161/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon  

č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. 

 

●162/2016 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 

 

●163/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

●164/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování  

a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních 

činností, ve znění pozdějších předpisů 

 

●165/2016 Sb. 

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové 
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●166/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek  

pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem  

ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb. 

 

●167/2016 Sb. 

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

činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí 

 

●168/2016 Sb. 

Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech 
profilu zadavatele 
 

●169/2016 Sb. 

Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

●170/2016 Sb. 

Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání 
veřejných zakázek 
 

●171/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování 
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
 

●172/2016 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 

 

●173/2016 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních 

vozidel  

 

●174/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 

 

●175/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
 

●176/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
 

●177/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů  

pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního 

rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání 
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●178/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb.,  

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

●179/2016 Sb. 

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému 

Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016 

 

●180/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně  
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 

●181/2016 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného  
na veřejné zdravotní pojištění stát 
 

●182/2016 Sb. 

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

 

●183/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů 
 

●184/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů 

●185/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

●186/2016 Sb. 

Zákon o hazardních hrách  

 

●187/2016 Sb. 

Zákon o dani z hazardních her  
 

●188/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona  

o dani z hazardních her 
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●189/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), ve znění pozdějších předpisů 

●190/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb. 
 

●191/2016 Sb. 

Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně 
státních hranic) 
´ 

●192/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony 

●193/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových 
struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

●194/2016 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 
 

●195/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu,  
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 
 

●196/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové 
zkoušky a státních jazykových zkouškách    
 

 

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 277/2015 Sb.  

 

●197/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách  
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 
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