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Novinky pro podnikatele, období od 18. dubna 2016  

do 1. května 2016 
 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

●116/2016 Sb.  

Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí  

s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 

 
 

●117/2016 Sb. 

Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich 

dodávání na trh 

 

●118/2016 Sb. 

Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích 

napětí při jejich dodávání na trh 

 

●119/2016 Sb. 

Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 

 

●120/2016 Sb. 

Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 

 

●121/2016 Sb. 

Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 

 

●122/2016 Sb. 

Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 

 

●123/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, 

výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých 

zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 

 

●124/2016 Sb. 

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb  

do zastupitelstev obcí konaných dne 16. dubna 2016 

 

●125/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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●126/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 

státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 

 

●127/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

 

●128/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 

●129/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

●130/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za 

rok 2015 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

●131/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 

Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 

2016 

 

●132/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

●133/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel  

a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních 

kontrolách) 

 

●134/2016 Sb. 

Zákon o zadávání veřejných zakázek    

 

●135/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 
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●136/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,  

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
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