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Novinky pro podnikatele, období od 28. září 2015 do 4. října 2015 
 

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:  

 

 

●242/2015 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných 

látek a jejich ročních množstevních limitech 

 

●243/2015 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek    

 

●244/2015 Sb. 

Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu  

pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení 

výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení 

důchodů v roce 2016    

 

●245/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 

přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů   

 

●246/2015 Sb. 

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

do zastupitelstev obcí konaných dne 26. září 2015   

 

●247/2015 Sb. 

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

do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015    

 

●248/2015 Sb. 

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik    

 

●249/2015 Sb. 

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí    

 

●250/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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●251/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami  

a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů   

 

●252/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů 
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