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Novinky pro podnikatele, období od 2. května 2016  

do 22. května 2016 
 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

●137/2016 Sb.  

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 
 

●138/2016 Sb. 

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky  

a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů 

 

●139/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie  

a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

●140/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

●141/2016 Sb. 

Vyhláška o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem 

na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů) 

 

●142/2016 Sb. 

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky 

č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 

 

●143/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu  
a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich 
tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit 
nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu 
propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů 

 

●144/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými 

pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů 
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●145/2016 Sb. 

Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších 

ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie  

z podporovaných zdrojů) 

 

●146/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

 

●147/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

 

●148/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

 

●149/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně 

zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 

●150/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy  

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

●151/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající  
na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady 
 

●152/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady 

škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné 

distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb. 

 

●153/2016 Sb. 

Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
 

●154/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových 
vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových 

http://www.samak.cz/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=21028
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=21028
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=23029
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=23029
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=23029
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=23029
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=23029
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=23030
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=23030
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=23030


 

 
www.samak.cz  

 

vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky  
č. 313/2015 Sb. 
 

●155/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých 

živností, ve znění pozdějších předpisů 

 

●156/2016 Sb. 

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

na rok 2016 

 

●157/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě 

vyššího stupně na roky 2013 – 2016 
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