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Novinky pro podnikatele, období od 7. prosince 2015  

do 13. prosince 2015 
 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

●317/2015 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony 
 

 

●318/2015 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., 

o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních 

dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

 

●319/2015 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 

(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku, ve znění pozdějších předpisů  
 

●320/2015 Sb. 

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon  

o hasičském záchranném sboru) 

 

●321/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech 

a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb. 

 

●322/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování 

informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb. 

 

●323/2015 Sb. 

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

 

●324/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů 
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●325/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví 

 

●326/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora  

a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog 

 

●327/2015 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při 

provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví  

a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění 

některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů 

 

●328/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců 

 

●329/2015 Sb. 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu  

a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 

spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců  

a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

 

●330/2015 Sb. 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu  

a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 

spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců  

a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

 

●331/2015 Sb. 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu 

státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních 

zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v 

rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů   

 

●332/2015 Sb. 

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)  

 

●333/2015 Sb. 

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle 

mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána   
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●334/2015 Sb. 

Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí 

a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách 

 

●335/2015 Sb. 

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

 

●336/2015 Sb. 

Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi    
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