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Novinky pro podnikatele, období od 1. února 2016  

do 7. února 2016 
 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

●38/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků 

územních samosprávných celků 

 
 

●39/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů  

 

●40/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

●41/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí  

a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, 

ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb. 

 

●42/2016 Sb. 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2016 

 

●43/2016 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání 

a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb.,  

o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka 

bramborového a háďátka nažloutlého 

 

●44/2016 Sb. 

Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2015 sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ve věci návrhu na vyslovení 

protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první zákona č. 94/1963 Sb., o rodině 

 

●45/2016 Sb. 

Zákon o službě vojáků v záloze  

 

●46/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 
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●47/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

●48/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb.,  

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 

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

předpisů 

 

●49/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

 

●50/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských  

a potravinářských produktů a jejím zneužití   
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