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Novinky pro podnikatele, období od 7. září 2015 do 13. září 2015 
 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

 

●217/2015 Sb. 

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku  

 

●218/2015 Sb. 

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 

2015–2017, 0,00 %   

 

●219/2015 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony   

 

●220/2015 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou  

a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů    

 

●221/2015 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony   

 

●222/2015 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů    

 

●223/2015 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., 

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů   

 

●224/2015 Sb. 

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 

chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)    
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●225/2015 Sb. 

Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného  

do skupiny A nebo skupiny B    

 

●226/2015 Sb. 

Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení  

a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře   

 

●227/2015 Sb. 

Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli 

posudku  

 

●228/2015 Sb. 

Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné 

zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie  

 

●229/2015 Sb. 

Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace  

o výsledku kontroly a zprávy o kontrole  

 

●230/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov   

 

●231/2015 Sb. 

Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Přerova č. 2/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení některých 

povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova  
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