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A – CHRONOLOGICKÝ REJSTŘÍK

I. Chronologický seznam právních předpisů a dalších aktů
vyhlášených ve Sbírce zákonů v roce 2015

Obsah
č. práv. strana částka

předpisu

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1 2 1

Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské
léčebně rehabilitační péče 2 50 1

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání 3 122 2

Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby 4 259 3

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci
obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 5 266 4

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 6 271 4

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve
znění pozdějších předpisů 7 274 5

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický
řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 298 6

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního
odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru
v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9 306 7

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 10 330 8

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických poža-
davcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy
Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. 11 338 9

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 12 341 9

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci
cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních slu-
žeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a spe-
cifických zdravotních výkonů 13 346 10

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na
zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 14 347 10

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně
hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) 15 362 11

Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozděj-
ších předpisů 16 371 11

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění poz-
dějších předpisů 17 374 11

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve
znění pozdějších předpisů 18 378 12

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu
odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 19 382 12

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných
voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015 20 389 12

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného
hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015 21 390 12
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Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb
do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 22 391 12

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů 23 394 13

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů 24 398 13

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 25 407 13

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury,
udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů 26 414 13

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů 27 418 14

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 28 419 14

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr
na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření 29 426 15

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně
Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření 30 431 15

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 ně-
kterých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění poz-
dějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 366/2014 Sb. 31 442 16

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 dal-
ších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a někte-
rých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozděj-
ších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 367/
/2014 Sb. 32 443 16

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, kterým se
nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb. 33 444 16

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky
způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady
v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ČR, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb. 34 450 17

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
celního zákona 35 451 17

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých
Budějovic 36 458 18

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 37 460 18

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 38 461 18

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
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a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 39 466 19

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů 40 478 19

Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního
prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů 41 483 19

Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 42 506 20

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidič-
ských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů 43 554 21

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 44 570 22

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 45 571 22

Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba
plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových
vod k plavbě 46 578 23

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb
do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015 47 585 23

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění
vyhlášky č. 85/2012 Sb. 48 594 24

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních
hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování
v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících 49 642 25

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 50 643 25

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané
myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. 51 676 25

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 52 682 26

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy
vyššího stupně 53 687 26

Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54 690 27

Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické pro-
středky 55 739 27

Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in
vitro 56 770 27

Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o slu-
žebním platu a způsobu jejich zapisování 57 810 28

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet slu-
žebního příspěvku 58 816 28

Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 59 817 28

Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 60 826 29

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem
pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích 61 858 30

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích 62 860 30
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Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních
úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců 63 874 31

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na ob-
chodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách
jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů 64 877 31

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti
plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 65 882 32

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu
v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších
předpisů 66 894 32

Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu) 67 906 33

Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro
plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku 68 1034 34

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového
věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své
zaměstnání před rokem 1993 69 1037 34

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 70 1038 34

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 71 1039 34

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými
zvláštními omezeními 72 1042 35

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské
půdě 73 1226 36

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky
zvířat 74 1230 36

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmen-
tálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 75 1247 36

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 76 1309 36

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, a další související zákony 77 1354 37

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění
pozdějších předpisů 78 1362 37

Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 79 1365 37

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých sou-
visejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 80 1367 37

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony 81 1368 37

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony 82 1384 37

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů 83 1399 37

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 84 1402 37

5



Obsah
č. práv. strana částka

předpisu

Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 85 1420 37

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním
řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony 86 1422 37

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého
práva 87 1439 37

Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě
jeho hotových výdajů 88 1443 37

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory
hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších před-
pisů 89 1450 38

Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč 90 1453 38

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 %
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního
minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro
účely státní sociální podpory 91 1455 38

Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu 92 1458 39

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. 93 1461 39

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše
mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb.,
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně někte-
rých zákonů 94 1463 39

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR za
rok 2014 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 95 1466 40

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit
vnější hranici s občanským průkazem 96 1467 40

Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 19/14 ve věci návrhu na
zrušení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29 odst. 1 písm. f) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 97 1468 40

Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách 98 1490 41

Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na
zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/
/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) 99 1492 41

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví pří-
pustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR, ve znění pozdějších před-
pisů 100 1514 42

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny,
o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen
zajišťovat v provozovně 101 1515 42

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 102 1516 42

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů 103 1522 43
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Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky sou-
visející s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů
v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů 104 1536 43

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 105 1539 43

Nařízení vlády o oborech státní služby 106 1546 44

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bliž-
ších ochranných podmínek 107 1554 45

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení
jejích bližších ochranných podmínek 108 1565 45

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek 109 1593 45

Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ
chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvoře-
ných národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich
ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 110 1597 45

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 111 1598 45

Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti,
námořnických knížkách a kapitánském slibu 112 1602 46

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých
podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejí-
cích nařízení vlády, a další související nařízení vlády 113 1650 47

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR,
2015–2030, 0,95 % 114 1658 48

Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na
zrušení čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 115 1666 49

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení
zákona 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 zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů 116 1682 50

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Ko-
lektivní smlouvě vyššího stupně 117 1684 50

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 118 1685 50

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce 119 1686 50

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb.,
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení
typu, ve znění pozdějších předpisů 120 1690 51

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního
rozvoje ČR 121 1692 51

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném
provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie ČR a o prokazování
příslušnosti k Policii ČR (o policejním označení) 122 1698 52

Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké
činnosti 123 1730 53

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska
Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření 124 1739 53
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Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb.,
kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších
předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 125 1746 54

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny
Bedřichem Hrozným 126 1750 54

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 127 1754 55

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy
vyššího stupně 128 1756 55

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 129 1757 55

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 130 1758 55

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 131 1762 56

Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní země-
dělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly 132 1834 57

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 133 1847 57

Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě
výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance 134 1850 58

Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměst-
nanci plat 135 1856 58

Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části
úřednické zkoušky 136 1858 58

Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru
na dobu určitou 137 1864 58

Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa 138 1865 58

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exe-
kuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/
/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 139 1874 59

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 140 1880 59

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb
do zastupitelstev obcí konaných dne 13. června 2015 141 1882 59

Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě 142 1890 60

Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na
území ČR 143 1906 61

Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření před-
pokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby 144 1908 61

Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání proti-
právního jednání ve služebním úřadu 145 1909 61

Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše
a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního
poměru a při přeložení poskytovaných vojákům 146 1912 61

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu ozna-
čování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění
čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu
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a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění
vyhlášky č. 193/2001 Sb. 147 1916 61

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro pří-
rodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu
a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb. 148 1917 61

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotře-
bovaném v ČR v roce 2014 149 1919 61

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu ode-
bíranou ze zdroje přírodní minerální vody 150 1922 62

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích
na hračky, ve znění pozdějších předpisů 151 1923 62

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR,
2015–2026, 1,00 % 152 1925 62

Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou 153 1930 63

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 154 2009 63

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží
nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 155 2018 64

Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, obo-
rech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu
poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských
fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými
poskytovateli) 156 2019 64

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích po-
honných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů 157 2034 65

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojist-
ného na veřejné zdravotní pojištění stát 158 2050 66

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie ČR v období do
31. ledna 2016 159 2051 66

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících
drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technic-
kých zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se
vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy
a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 160 2052 66

Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území ČR ve svátek 161 2058 67

Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 162 2059 67

Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších
předpisů 163 2098 68

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 164 2099 68

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších před-
pisů 165 2104 68

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 166 2105 68

Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších
předpisů 167 2107 68
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Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospo-
dářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve
znění pozdějších předpisů 168 2108 68

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značko-
vání a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerál-
ních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb. 169 2114 69

Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na
zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/
/2011 Sb. 170 2121 69

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely
zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele 171 2146 70

Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení 172 2150 70

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na
vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení
zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů 173 2154 71

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informač-
ních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení
vlády č. 212/2014 Sb. 174 2156 71

Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří
nejsou státními občany ČR 175 2157 71

Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na
zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skrutinia,“ zákona č. 62/
/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 176 2162 72

Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na
vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pra-
vidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015 177 2186 73

Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních
služeb 178 2202 74

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých
opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů 179 2203 74

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, za-
městnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po
porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům,
a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat
z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) 180 2208 74

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za-
řazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních
testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expo-
zičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění
vyhlášky č. 107/2013 Sb. 181 2214 74

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 182 2218 75

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování
dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve
znění vyhlášky č. 248/2010 Sb. 183 2221 75

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva
dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vod-
ních cestách, ve znění pozdějších předpisů 184 2226 75
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Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zeměděl-
ské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 185 2234 76

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy
vyššího stupně 186 2247 76

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na
zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 187 2250 77

Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu 188 2274 78

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích 189 2276 78

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 190 2285 78

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek
k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek
při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 191 2290 79

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky
a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních
pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve
znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. 192 2291 79

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 193 2293 79

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice
a teplárenství 194 2298 80

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství 195 2299 80

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu
v elektroenergetice a plynárenství 196 2300 80

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 197 2306 81

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů 198 2307 81

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na
zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení 199 2308 81

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na
veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 200 2362 82

Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerost-
ných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 201 2379 82

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřeb-
nictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 202 2386 83

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 203 2392 83

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších před-
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pisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony 204 2397 83

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších před-
pisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují
nebo mění některé další zákony 205 2420 83

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
(zákon o pyrotechnice) 206 2442 84

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých
pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru
žádosti o udělení povolení 207 2486 84

Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na
trh 208 2489 84

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 209 2506 85

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera 210 2514 86

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu
Josefem Božkem 211 2516 86

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů 212 2522 87

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 213 2538 88

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 214 2674 89

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způ-
sobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 215 2682 90

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu
předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb. 216 2695 90

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 217 2698 91

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR,
2015–2017, 0,00 % 218 2700 91

Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony 219 2706 92

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 220 2708 92

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony 221 2712 92

Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů 222 2732 92

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 pro-
středí 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 223 2735 92
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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) 224 2762 93

Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařaze-
ného do skupiny A nebo skupiny B 225 2802 93

Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vy-
mezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře 226 2804 93

Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných
zpracovateli posudku 227 2842 94

Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie
a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 228 2872 94

Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu
informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 229 2893 94

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 230 2906 95

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 231 2910 95

Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci 232 2914 96

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nej-
nižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů 233 2948 96

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 234 2954 97

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 235 2972 97

Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používá-
ní individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné
použití 236 2978 98

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních
důlních děl, ve znění pozdějších předpisů 237 2985 98

Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení
nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží
a poskytování služeb na území obce Vojkovice 238 2986 98

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu pří-
mé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogic-
ko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády
č. 273/2009 Sb. 239 2994 99

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za-
řazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních
testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expo-
zičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění
pozdějších předpisů 240 2996 99

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR,
2015 – 2023, 0,45 % 241 2997 99

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích
a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech 242 3002 100
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Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových
látek 243 3003 100

Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koefi-
cientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hra-
nic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu
stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016 244 3008 100

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o orga-
nizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších
předpisů 245 3009 100

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb
do zastupitelstev obcí konaných dne 26. září 2015 246 3011 100

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných
voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015 247 3012 100

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 248 3018 101

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 249 3031 101

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 jed-
notky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů 250 3034 102

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 jed-
notky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších před-
pisů 251 3055 102

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 jed-
notky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů 252 3060 102

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve
znění pozdějších předpisů 253 3074 103

Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů
řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a
exekučního řádu 254 3075 103

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů
(IR-DRG) 255 3076 103

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se
provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/
/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 256 3082 104

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o právu na informace o životním prostředí 257 3090 104

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam
zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015 258 3091 104

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 259 3092 104

Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč 260 3098 105

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná,
zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016 261 3100 105

Vyhláška o regulačním výkaznictví 262 3106 106

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím
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řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a po-
drobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 263 3242 107

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů
a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech
programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 264 3243 107

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma 265 3251 107

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů 266 3258 108

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony 267 3260 108

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony 268 3304 108

Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 269 3322 109

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence od-
padů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním
systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s auto-
vraky), ve znění pozdějších předpisů 270 3331 109

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody,
pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním
pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění
pozdějších předpisů 271 3354 110

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského
pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných
v roce 2016 272 3361 110

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení
pro rok 2016 273 3370 111

Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich při-
znávání a propůjčování 274 3474 112

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o regis-
trech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 275 3476 112

Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pra-
covním úrazem nebo nemocí z povolání 276 3506 113

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského
uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 277 3562 114

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 278 3618 115

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech
státních zaměstnanců 279 3628 115

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska
Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření 280 3634 116

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 281 3642 116
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Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech
a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 282 3650 117

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o pod-
porovaných zdrojích energie pro rok 2016 283 3651 117

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu
výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších před-
pisů 284 3652 117

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice
základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015 285 3658 117

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnost-
ních sborů pro rok 2016 286 3660 117

Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby ČR k plnění úkolů Policie ČR
v období do 29. února 2016 287 3666 118

Vyhláška o provádění ohňostrojných prací 288 3674 119

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění poz-
dějších předpisů 289 3681 119

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 8. října 2015
sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účastníků nebo vedlejších
účastníků řízení před Ústavním soudem 290 3682 119

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 291 3690 120

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy 292 3714 121

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy 293 3724 121

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294 3730 122

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 295 3818 123

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro vý-
robu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben
elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-eko-
nomických parametrech) 296 3882 124

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 13/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění
pozdějších předpisů 297 3890 125

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony 298 3906 126

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 264 odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 299 3916 126

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a po-
bočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb. 300 3930 127

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními
a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. 301 3933 127

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016 302 3938 128

Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního
pojištění pro rok 2016 303 4146 129

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro
zajištění jakosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozděj-
ších předpisů 304 4148 129
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Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění
pozdějších předpisů 305 4149 129

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 306 4154 130

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací
zpoplatněných mýtným 307 4161 130

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním
bytu 308 4170 131

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 309 4172 131

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného sezna-
mu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze
třetích zemí 310 4177 131

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 311 4182 131

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání
povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. 312 4186 132

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů
povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných
a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení
stavu povrchových vod 313 4192 132

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony 314 4202 133

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů 315 4266 134

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 316 4268 134

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabez-
pečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony 317 4274 135

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 před-
pisů, 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 318 4278 135

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 319 4303 135

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů (zákon o hasič-
ském záchranném sboru) 320 4307 135

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. 321 4330 136

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a pro-
vozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010
Sb. 322 4334 136

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 323 4335 136

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 jed-
notky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 324 4338 137
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Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví 325 4354 137

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu
inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog 326 4362 138

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších pod-
mínek 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 327 4434 139

Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců 328 4442 140

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 ně-
kterých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění
pozdějších předpisů 329 4445 140

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 dal-
ších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších
předpisů 330 4446 140

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 331 4447 140

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 332 4448 140

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení
podle mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 333 4453 140

Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel,
převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách 334 4458 141

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 335 4495 141

Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi 336 4498 142

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše
odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční
výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů 337 4522 143

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 338 4523 143

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na vý-
robky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky
č. 352/2013 Sb. 339 4527 143

Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) 340 4530 144

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o vý-
konu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů 341 4534 144

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 342 4542 144

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu
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jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozděj-
ších předpisů 343 4546 145

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních
území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 344 4547 145

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování
majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. 345 4554 146

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského
uplatnění vojáků 346 4578 147

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů,
rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a roz-
počtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 347 4642 148

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F
2013) 348 4657 148

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 349 4666 149

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se
vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších
předpisů 350 4770 150

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na
výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 351 4810 151

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 352 4813 151

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
ve znění pozdějších předpisů 353 4818 151

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru ne-
movitostí 354 4819 151

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hos-
podářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti 355 4823 151

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů
předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a ter-
mínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění poz-
dějších předpisů 356 4826 152

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů
vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony 357 4874 153

Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kul-
turních statků, ve znění pozdějších předpisů 358 4875 153

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 359 4877 153

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupi-
telských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních
místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 360 4878 153

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení
daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebo-
vaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence
s nimi souvisejícími 361 4882 154
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Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek od-
lišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 362 4884 154

Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního
osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohra-
niční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017 363 4890 154

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce
zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech
hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdra-
votnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb. 364 4898 155

Zákon, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České
Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 365 4914 156

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory
pro zemědělce v odvětví živočišné výroby 366 4915 156

Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, stát-
ními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) 367 4922 157

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby
pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb. 368 4962 158

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vy-
brané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 369 4986 159

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické
formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účet-
ních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů
(technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů 370 5030 159

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní
pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů 371 5085 159

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 372 5095 159

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních
výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu) 373 5096 159

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 374 5122 160

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných
postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění
vkladů 375 5220 160

Zákon o ukončení důchodového spoření 376 5250 161

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení dů-
chodového spoření 377 5257 161

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony 378 5270 161

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 379 5294 161

Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
znění pozdějších předpisů 380 5296 161

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci 381 5297 161

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony 382 5298 161
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Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/
/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a do-
plnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších před-
pisů 383 5306 162

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť
katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají pů-
sobnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016 384 5322 162

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad 385 5346 163

Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu 386 5347 163

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 387 5348 163

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů ČR
a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 388 5350 163

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 389 5352 163

Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu
vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba 390 5355 163

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých
daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpoč-
tovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 391 5362 164

Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu 392 5363 164

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních
limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného
Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit,
a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na
českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým
se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů 393 5364 164

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při
výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení,
o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo
při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady
poskytované vojákům a pozůstalým) 394 5366 164

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro
rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítá-
vají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 395 5368 164

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie ČR v období
do 31. prosince 2016 396 5370 164

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti
ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady
nákladů na výživu pozůstalých 397 5371 164

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti
určených ústavních činitelů ČR 398 5373 164

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel 399 5374 164
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Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2016 400 5378 165

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a od-
padních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých a do kanalizací a o citlivých oblastech 401 5442 166

Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie 402 5506 167

Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vy-
sokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 403 5507 167

Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie
v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci) 404 5511 167

Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření
odebraného množství tepelné energie 405 5514 167

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve
znění vyhlášky č. 155/2014 Sb. 406 5517 167

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchran-
ného sboru ČR, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru ČR
a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob
prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasič-
ského záchranného sboru ČR a základní znaky charakterizující prapor Hasičského
záchranného sboru ČR (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru) 407 5522 168

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 408 5546 169
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II. Chronologický seznam sdělení Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb v roce 2015

Obsah částka strana

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb. 3 260

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb. 11 375

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb. 98 2987

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 266/2015 Sb. 109 3346

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2015 Sb. 146 4572
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B – VĚCNÝ REJSTŘÍK
Seznam hesel

Advokacie, advokáti
Agroenvironmentální, agroenvironmentálně-klimatická

opatření
Armáda, obrana státu
Audit, auditoři
Autorizovaná konverze dokumentů
Azyl

Báňské úřady
Baterie, akumulátory
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě)
Bezpečnost republiky
Bezpečnost výrobků
Bezpečnostní informační služba
Bezpečnostní sbory
Boj proti terorismu
Byty, bydlení, ubytování

Celní správa České republiky
Celnictví
Cenné papíry
Ceny, oceňování
Certifikace, certifikáty
Cestovní doklady
Cestovní ruch
Cestovní, stěhovací a jiné výdaje
Cizinci
Cukr

Česká inspekce životního prostředí
Český jazyk

Daně
Dětské skupiny
Diplomatické osoby
Dluhopisy
Dokumentace projektová a rozpočtová, územně pláno-

vací a jiná
Domovní majetek
Doprava
– všeobecně
– lanová
– letecká
– námořní
– po vnitrozemských vodních cestách
– silniční a městská
– železniční
Dotace, platby

Dráhy lanové
Dražby, elektronické dražby
Drážní vozidla
Družstevní organizace

Elektronický podpis, elektronické podatelny, elektro-
nické komunikace, elektronické platební prostředky

Energetika
Evidence obyvatelstva
Evropská unie
Evropský ochranný příkaz
Evropský parlament
Exekuce, exekutoři

Financování, finance, finanční vypořádání, finanční
úřady, finanční výkazy, finanční trh

Finanční analytický útvar
Finanční arbitr
Finanční a daňové orgány
Finanční správa České republiky
Finanční zajištění
Fond národního majetku
Fondy, nadace
Fyzická ochrana objektu

Geneticky modifikované organismy a produkty
Geodezie a kartografie

Hasičský záchranný sbor České republiky
Havárie, havarijní prevence, havarijní plány
Hlavní město Praha
Hmotná nouze
Horská služba
Hračky
Hradní policie, hradní stráž

Chov zvířat, zájmový chov zvířat
Chráněné krajinné oblasti

Informace, informatika, informační systémy
Insolvenční řízení, insolvenční správci
Inspekce
Integrovaná prevence
Inventarizace
Investice, investiční pobídky, investiční listy, investiční

doporučení, investiční fondy, investiční společnosti,
kolektivní investování
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Jaderné materiály, jaderná zařízení
Jednací řády a stanovy
Jedy, látky škodlivé zdraví, nebezpečné látky, omamné

látky a návykové látky, psychotropní látky, chemic-
ké látky a přípravky

Jízdní řády

Kanalizace
Kapitálový trh
Katastr nemovitostí, katastrální orgány
Kauce
Kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání
Komory
Komunikace (pozemní)
Koncesní smlouvy, koncesní řízení
Konopí
Kontaktní místa
Kontrola
Kraje, krajské úřady
Krizové stavy, krizové řízení
Krmiva
Kultura
Květnové povstání českého lidu

Lázně, lázeňská léčebně rehabilitační péče
Léčiva, léčivé přípravky
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Lesy, lesní hospodářství
Letadla
Letectví civilní
Lidská krev
List o prohlídce zemřelého
Lodě a jiná plavidla

Maso, masné výrobky
Matriky
Medaile a pamětní odznaky
Měna a peněžní oběh
Měřidla, měřicí zařízení
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví
Mezinárodní justiční spolupráce
Mezinárodní právo soukromé
Mezinárodní sankce
Minerální oleje
Minerální vody
Ministerstva a ostatní ústřední orgány
– všeobecně
– Ministerstvo dopravy
– Ministerstvo financí
– Ministerstvo kultury
– Ministerstvo obrany
– Ministerstvo práce a sociálních věcí
– Ministerstvo pro místní rozvoj

– Ministerstvo průmyslu a obchodu
– Ministerstvo spravedlnosti
– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
– Ministerstvo vnitra
– Ministerstvo zahraničních věcí
– Ministerstvo zdravotnictví
– Ministerstvo zemědělství
– Ministerstvo životního prostředí
– Česká národní banka
– Český báňský úřad
– Český statistický úřad
– Český úřad zeměměřický a katastrální
– Energetický regulační úřad
– Národní bezpečnostní úřad
– Nejvyšší kontrolní úřad
– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Místní samospráva
Mládež (mladiství)
Mléko, mléčné výrobky
Modré karty
Motorová a jiná vozidla
Myslivost
Mýtné
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné
vojáků, naturálie

Náborový příspěvek, kvalifikační příspěvek
Náhrada škody, náhrada škody v souvislosti s výkonem

práce (služby)
Nálezy a sdělení Ústavního soudu, Ústavní soud
Námořní plavba
Národní majetek
NATURA 2000
Nebytové prostory
Nemocenské zabezpečení
Nemoci z povolání
Nemovitosti

Obce, obecní úřady
Občanské právo
– hmotné
– procesní
Občanské průkazy
Obchod
– zahraniční
Obnovitelné zdroje energie
Ocenění, zásluhy
Očkovací látky
Odbory
Odpady
Ochrana práv k odrůdám
Ochrana spotřebitele
Ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích

rostlin
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Ochrana zvířat
Osivo a sadba
Ověřování
Ovoce a zelenina
Ovzduší
Označování ulic, veřejných prostranství a budov

Paliva a maziva
Památky
Pamětní mince
Parlament
Peněžní organizace
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové

penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti
Platební neschopnost
Plemenitba hospodářských zvířat
Plyn, plynárenství
Podporované zdroje energie
Pohonné hmoty
Pohřebnictví
Pojištění, pojišťovnictví
Policie
Pomoc obětem trestné činnosti
Poplatky
Pošta
Potraviny
Požární ochrana
Pracovněprávní (služební) vztahy
Pravidla plavebního provozu
Prekursory drog
Probační a mediační služba
Protiprávnost komunistického režimu
Průkazy, služební průkazy a jiné
Přestupky a jiné správní delikty
Půda, pozemky, území, pozemkové úřady
Pyrotechnické výrobky, ohňostroje

Radioaktivní odpad
Radiokomunikace
Regionální rozvoj
Registrace vozidel, registrační značky
Regulační výkazy
Rehabilitace, restituce
Reklama
Rodinný dům, skupinové rodinné domy, rekreační

chalupa, rekreační domek, rekreační chata, zahrád-
kářská chata

Ropa, zemní plyn
Rostlinolékařská péče
Rozhlas
Rozpočtové a příspěvkové organizace
Rozpočty (státní i jiné)
Ryby, rybářství, rybolov

Řidiči

Sázky, loterie a jiné podobné hry
Senát
Seznam činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Seznam zdravotních výkonů
Služby
Služební odznaky, stejnokroje, vozidla
Služební úřad
Služební zařazení
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody

a úmluvy
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví,

účetní výkazy
Sociálně-právní ochrana dětí
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění,

důchodového spoření a státní sociální podpory)
Soudní řád správní
Soudy
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond životního prostředí
Státní hmotné rezervy
Státní hranice
Státní podnik
Státní služba
Státní správa
Státní svátky, svátky, významné dny
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Státní volební komise
Státní zaměstnanci
Státní zastupitelství, státní zástupci
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělský intervenční fond
Stavby, stavebnictví, stavební úřady
Stravování, stravné
Střet zájmů

Školy, vzdělávání

Tabák
Tajemství (státní, hospodářské, obchodní a jiné)
Telekomunikace
Televize
Teplo, teplá voda, teplárenství
Těžba nerostů
Tlaková zařízení, tlakové nádoby
Trestní právo
– hmotné
– procesní
– Rejstřík trestů
Úrazové pojištění
Úřad práce České republiky
Úřednické zkoušky
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Ústavní činitelé
Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně

výchovná péče
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Územní členění státu

Vazba
Veřejná podpora a jiné podpory
Veřejná správa
Veřejné rejstříky
Veřejné sbírky
Veřejné výzkumné instituce
Veřejné zakázky
Veterinární péče
Vědecko-technický rozvoj
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky
Víno, vinařství
Vláda České republiky
Vnitrozemská a námořní plavba
Voda, vodní hospodářství
Vojenská policie
Vojenské újezdy
Vojenský materiál
Volby
Výbušniny a hořlaviny
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních

orgánů (Sbírka zákonů)
Výkon státního dozoru
Výkon trestu odnětí svobody
Vývoz, dovoz, průvoz zboží

Zabezpečovací detence
Zaměstnanecká karta
Zaměstnanost
Zastupitelské úřady
Zbraně a střelivo
Zdravotnictví
Zdravotnické prostředky
Zemědělská výroba
Zemědělství
Zeměměřictví
Znalci, znalecké obory a odvětví, tlumočníci
Zpětný odběr pneumatik
Zpravodajské služby
Způsobilost pro některá povolání (činnosti)

Živnostenské podnikání, živnostenské úřady
Živelní a jiné pohromy
Životní a existenční minimum
Životní prostředí, ochrana přírody, ekologie
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Věcný rejstřík právních předpisů, dalších aktů a opatření státních orgánů,
vyhlášených ve Sbírce zákonů v roce 2015

Advokacie, advokáti

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústav-
ního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. Pl. ÚS-st.
42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účast-
níků nebo vedlejších účastníků řízení před
Ústavním soudem 290/2015

Agroenvironmentální, agroenviromentálně-kli-
matická opatření

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatření a o změně
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů 75/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády 113/2015

Armáda, obrana státu

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stano-
vení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdů) – (část čtvrtá) 15/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 38/
/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb. 48/2015

Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapiso-
vaných do informačního systému o služebním
platu a způsobu jejich zapisování 57/2015

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu
služby a koeficientů pro výpočet služebního pří-
spěvku 58/2015

Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním
příplatku pro vojáky z povolání 59/2015

Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro
jednotlivé vojenské hodnosti 60/2015

Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních
odborností a činností nezbytných pro plnění
úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše
stabilizačního příspěvku 68/2015

Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku,
výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při
přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povo-
lání do služebního poměru a při přeložení po-
skytovaných vojákům 146/2015

Vyhláška o stanovení typových služebních zařa-
zení s rozhodnou dobou 153/2015

Vyhláška o podmínkách poskytování zdravot-
ních služeb vojenskými poskytovateli, oborech
ambulantní péče, u kterých voják z povolání
může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele
zdravotních služeb, a podmínkách organizace
plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic
(o podmínkách poskytování zdravotních služeb
vojenskými poskytovateli) 156/2015

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě
k plnění úkolů Policie ČR v období do 31. ledna
2016 159/2015

Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květno-
vého povstání českého lidu 188/2015

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení
vojáků a jeho hlediscích 189/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část desátá) 204/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním
příplatku pro vojáky z povolání 282/2015

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru) – (část osmá) 320/2015

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za
bolest a za ztížení společenského uplatnění vo-
jáků 346/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část třináctá) 377/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo ne-
mocí z povolání vojáků při výkonu vojenské zá-
kladní nebo náhradní služby a výkonu vojen-
ských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na
platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-
lých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vo-
jákům a pozůstalým) 394/2015

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě
k plnění úkolů Policie ČR v období do 31. pro-
since 2016 396/2015

Audit, auditoři

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,
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o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které další zákony – (část čtvrtá) 221/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část
osmnáctá) 375/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část dvacátá čtvrtá) 377/2015

Autorizovaná konverze dokumentů

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb.,
o stanovení podrobností užívání a provozová-
ní informačního systému datových schránek, ve
znění vyhlášky č. 422/2010 Sb. 322/2015

Azyl

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné
ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 314/2015

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 – (část šestá) 318/2015

Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon
o dočasné ochraně cizinců 328/2015

Báňské úřady

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku
a přepočtu starobních důchodů některých hor-
níků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před
rokem 1993 69/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část čtvrtá) 204/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) – (část šestá) 206/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb.,
kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve
znění pozdějších předpisů 237/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb.,
o používání výbušnin, ve znění pozdějších před-
pisů 289/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb.,
o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších
předpisů 305/2015

Baterie, akumulátory

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb.,
o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s od-
pady, ve znění pozdějších předpisů 212/2015

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě)

Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů
posádky lodě 142/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.,
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologic-
kých expozičních testů, podmínky odběru bio-
logického materiálu pro provádění biologic-
kých expozičních testů a náležitosti hlášení prací
s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vy-
hlášky č. 107/2013 Sb. 181/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006
Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy
a drážní dopravy a postupech při vzniku mimo-
řádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky
č. 248/2010 Sb. 183/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb.,
kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve
znění pozdějších předpisů 237/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.,
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologic-
kých expozičních testů, podmínky odběru bio-
logického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací
s azbestem a biologickými činiteli, ve znění poz-
dějších předpisů 240/2015

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizují-
cím zářením 291/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb.,
o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších
předpisů 305/2015

Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci na lodi 336/2015

Bezpečnost republiky

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti urče-
ných ústavních činitelů ČR 398/2015
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Bezpečnost výrobků

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyro-
technických výrobků, podmínek, za nichž lze
uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení
povolení 207/2015

Bezpečnostní informační služba

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 – (část pátá) 318/2015

Bezpečnostní sbory

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hod-
nostního označení příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějších předpisů 89/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část patnáctá) 204/2015

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za
bolest a za ztížení společenského uplatnění pří-
slušníků bezpečnostních sborů 277/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice zá-
kladních tarifů pro příslušníky bezpečnostních
sborů pro rok 2015 285/2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základ-
ních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
pro rok 2016 286/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část patnáctá) 377/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na slu-
žebním příjmu po skončení neschopnosti ke
službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu
pozůstalých 397/2015

Boj proti terorismu

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o ně-
kterých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve
znění pozdějších předpisů 166/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část dvacátá druhá) 377/2015

Byty, bydlení, ubytování

Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kte-
rým se upravují některé otázky související s po-
skytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o vý-
konu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů 104/2015

Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a spo-
lečnou přípravu teplé vody pro dům 269/2015

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba
a drobné opravy související s užíváním bytu 308/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku (oce-
ňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014
Sb. 345/2015

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na
bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným,
částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení 395/2015

Celní správa České republiky

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních
stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel, plavidel a letadel
Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii
ČR (o policejním označení) 122/2015

Celnictví

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení celního
zákona 35/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo
poskytnutí služby pro použití režimu přenesení
daňové povinnosti 155/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti značkování a bar-
vení vybraných minerálních olejů a značkování
některých dalších minerálních olejů, ve znění vy-
hlášky č. 211/2012 Sb. 169/2015

Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů
spojených s vytištěním veterinárního osvědčení
k vývozu a výše paušální částky nákladů spoje-
ných s prováděním pohraniční veterinární kon-
troly pro roky 2016 a 2017 363/2015

Cenné papíry

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015–2030,
0,95 % 114/2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
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podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015–2026,
1,00 % 152/2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015–2017,
0,00 % 218/2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015 – 2023,
0,45 % 241/2015

Ceny, oceňování

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Ceno-
vého předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen po-
skytovaných zdravotních služeb, stanovení ma-
ximálních cen zdravotních služeb poskytova-
ných zubními lékaři hrazených z veřejného zdra-
votního pojištění a specifických zdravotních
výkonů 13/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 131/2015

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro
regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství 194/2015

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro
regulaci cen v plynárenství 195/2015

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro
regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroe-
nergetice a plynárenství 196/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenových rozhodnutí 249/2015

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regu-
lovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/
/2015 258/2015

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
hrazených služeb a regulačních omezení pro
rok 2016 273/2015

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech
pro stanovení výkupních cen pro výrobu elek-
třiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení
doby životnosti výroben elektřiny a výroben
tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška
o technicko-ekonomických parametrech) 296/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenových rozhodnutí 316/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenových rozhodnutí 335/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků 344/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku (oce-

ňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014
Sb. 345/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 349/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodno-
tami, ve znění pozdějších předpisů 350/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb.,
o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z mi-
nerálních olejů zaplacené v cenách některých mi-
nerálních olejů spotřebovaných v zemědělské
prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení do-
kladů a evidence s nimi souvisejícími 361/2015

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za pou-
žívání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad 385/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 408/2015

Certifikace, certifikáty

Nařízení vlády o technických požadavcích na py-
rotechnické výrobky a jejich uvádění na trh 208/2015

Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů
a autentizačního certifikátu 386/2015

Cestovní doklady

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění
seznamu států, do nichž lze překročit vnější hra-
nici s občanským průkazem 96/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné
ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 314/2015

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 – (část třetí) 318/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb.,
kterou se provádí zákon o občanských průka-
zech a zákon o cestovních dokladech, ve znění
vyhlášky č. 76/2014 Sb. 321/2015

Cestovní ruch

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o ně-
kterých podmínkách podnikání a o výkonu ně-
kterých činností v oblasti cestovního ruchu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
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č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů 341/2015

Cestovní, stěhovací a jiné výdaje

Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku,
výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při
přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povo-
lání do služebního poměru a při přeložení po-
skytovaných vojákům 146/2015

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za po-
užívání silničních motorových vozidel a strav-
ného a o stanovení průměrné ceny pohonných
hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 385/2015

Cizinci

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši
průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2014
pro účely vydávání modrých karet podle zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 95/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o za-
městnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
ČR a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů 203/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část jedenáctá) 204/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné
ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 314/2015

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 pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (část
sedmá) 318/2015

Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon
o dočasné ochraně cizinců 328/2015

Cukr

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb.,
kterou se stanoví požadavky pro přírodní sla-
didla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi

kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bon-
bony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb. 148/2015

Česká inspekce životního prostředí

Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního
plánu kontrol a náležitostech obsahu informace
o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 229/2015

Český jazyk

Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele
o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou stát-
ními občany ČR 175/2015

Daně

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších
předpisů 23/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení celního
zákona 35/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o in-
vestičních pobídkách a o změně některých zá-
konů (zákon o investičních pobídkách), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony –

(části druhá, čtvrtá) 84/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo
poskytnutí služby pro použití režimu přenesení
daňové povinnosti 155/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů 157/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015
sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů 187/2015

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanove-
ných procentních částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 213/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které další zákony – (části druhá, třetí) 221/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn.
Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264
odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád 299/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů 315/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb.,
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o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z mi-
nerálních olejů zaplacené v cenách některých
minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské
prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení do-
kladů a evidence s nimi souvisejícími 361/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (části dva-
náctá, třináctá) 375/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (části pátá, šestnáctá) 377/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část šestá) 378/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony 382/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým
státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů 391/2015

Dětské skupiny

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupi-
ně a o změně souvisejících zákonů, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 127/2015

Diplomatické osoby

Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulár-
ních hodností a postupu při jejich přiznávání
a propůjčování 274/2015

Dluhopisy

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015–2030,
0,95 % 114/2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015–2026,
1,00 % 152/2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015–2017,
0,00 % 218/2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015 – 2023,
0,45 % 241/2015

Dokumentace projektová a rozpočtová, územně
plánovací aj.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007
Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice

územního rozvoje a územně plánovací doku-
mentaci, závazných stanovisek při ochraně zá-
jmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hos-
podaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
a podmínky pro určení energetických zařízení 191/2015

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 závaž-
ných havárií) 224/2015

Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumen-
tace a rozsahu informací poskytovaných zpraco-
vateli posudku 227/2015

Domovní majetek

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování
ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,
o způsobu použití a umístění čísel k označení
budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování
budov a o postupu a oznamování přidělení čísel
a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve
znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 147/2015

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba
a drobné opravy související s užíváním bytu 308/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku (oce-
ňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014
Sb. 345/2015

Doprava

– všeobecně

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 7/2015

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb.,
o odborné způsobilosti osob řídících drážní
vozidlo a osob provádějících revize, prohlíd-
ky a zkoušky určených technických zařízení
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdra-
votní a odbornou způsobilost osob při provozo-
vání dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších
předpisů 160/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 253/2015
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Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony 268/2015

– lanová

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb.,
kterou se vydává stavební a technický řád drah,
ve znění pozdějších předpisů 8/2015

– letecká

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

– námořní

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o ná-
mořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 81/2015

Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů
posádky lodě, průkazech způsobilosti, námoř-
nických knížkách a kapitánském slibu 112/2015

Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na lodi 336/2015

– po vnitrozemských vodních cestách

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze
plavidel 42/2015

Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních
toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se
spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách
užívání povrchových vod k plavbě 46/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění pozdějších předpisů 65/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb.,
o vodních cestách, plavebním provozu v přísta-
vech, společné havárii a dopravě nebezpečných
věcí, ve znění pozdějších předpisů 66/2015

Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pra-
vidla plavebního provozu) 67/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy
č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu
na vnitrozemských vodních cestách, ve znění
pozdějších předpisů 184/2015

Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a tech-
nické způsobilosti malých plavidel, převozních
lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních
cestách 334/2015

– silniční a městská

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských prů-
kazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších
předpisů 43/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot
a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti
a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s po-
skytováním veřejných služeb v přepravě cestují-
cích 49/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů 256/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony 268/2015

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích 294/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb.,
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných
mýtným 307/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů 338/2015

– železniční

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 7/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb.,
kterou se vydává stavební a technický řád drah,
ve znění pozdějších předpisů 8/2015
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Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot
a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti
a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s po-
skytováním veřejných služeb v přepravě cestují-
cích 49/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb.,
o odborné způsobilosti osob řídících drážní vo-
zidlo a osob provádějících revize, prohlídky
a zkoušky určených technických zařízení
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdra-
votní a odbornou způsobilost osob při provozo-
vání dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších
předpisů 160/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb.,
o systému bezpečnosti provozování dráhy
a drážní dopravy a postupech při vzniku mimo-
řádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky
č. 248/2010 Sb. 183/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 253/2015

Dotace, platby

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů 24/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 50/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními 72/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 73/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat 74/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatření a o změně
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů 75/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství 76/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zá-
kony – (část druhá) 82/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády 113/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva fi-
nancí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona 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 zákona č. 60/
/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů 116/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 185/2015

Dráhy lanové

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb.,
kterou se vydává stavební a technický řád drah,
ve znění pozdějších předpisů 8/2015

Dražby, elektronické dražby

Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o ve-
řejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 167/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislos-
ti s úpravou systému pojištění vkladů – (část
patnáctá) 375/2015

Drážní vozidla

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 7/2015

Družstevní organizace

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb.,
o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními
družstvy České národní bance, ve znění vyhláš-
ky č. 310/2014 Sb. 301/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část
druhá) 375/2015
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Elektronický podpis, elektronické podatelny,
elektronické komunikace, elektronické platební
prostředky

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu vý-
počtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů
a čísel, ve znění pozdějších předpisů 284/2015

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 – (část de-
vátá) 318/2015

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. 322/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část čtvrtá) 378/2015

Energetika

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů 103/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kte-
rým se upravují některé otázky související s po-
skytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o vý-
konu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů 104/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (části první, osmá, třináctá, čtrnáctá) 131/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celko-
vém množství elektřiny a plynu spotřebovaném
v ČR v roce 2014 149/2015

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007
Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice
územního rozvoje a územně plánovací doku-
mentaci, závazných stanovisek při ochraně zá-
jmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hos-
podaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
a podmínky pro určení energetických zařízení 191/2015

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro
regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství 194/2015

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro
regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroe-
nergetice a plynárenství 196/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012
Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu
zajištění bezpečnostního standardu dodávky
plynu 215/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb.,
o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předáva-
ných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve
znění vyhlášky č. 325/2013 Sb. 216/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov 230/2015

Nařízení vlády o státní energetické koncepci
a o územní energetické koncepci 232/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb.,
o energetických specialistech 234/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenových rozhodnutí 249/2015

Vyhláška o regulačním výkaznictví 262/2015

Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a spo-
lečnou přípravu teplé vody pro dům 269/2015

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního
rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporo-
vaných zdrojích energie pro rok 2016 283/2015

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech
pro stanovení výkupních cen pro výrobu elek-
třiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení
doby životnosti výroben elektřiny a výroben
tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška
o technicko-ekonomických parametrech) 296/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenových rozhodnutí 316/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenových rozhodnutí 335/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 349/2015

Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na čin-
nost Energetického regulačního úřadu 392/2015

Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z pod-
porovaných zdrojů energie 402/2015

Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla 403/2015

Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobe-
nou z obnovitelných zdrojů energie v jiném člen-
ském státě Evropské unie (vyhláška o kompen-
zaci) 404/2015

Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku
tepelné energie při společném měření odebra-
ného množství tepelné energie 405/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 408/2015
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Evidence obyvatelstva

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve
znění pozdějších předpisů 5/2015

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stano-
vení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdů) – (část pátá) 15/2015

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 318/2015

Evropská unie

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 7/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb.,
o veterinárních a hygienických požadavcích na
živočišné produkty, které nejsou upraveny
přímo použitelnými předpisy Evropských spole-
čenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. 11/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů 25/2015

Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze
plavidel 42/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských prů-
kazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších
předpisů 43/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 38/
/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb. 48/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 50/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na zdra-
votnické prostředky 54/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na
aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 55/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na dia-
gnostické zdravotnické prostředky in vitro 56/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb.,
o veterinárních požadavcích na obchodování se
spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o ve-

terinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích
zemí, ve znění pozdějších předpisů 64/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění pozdějších předpisů 65/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními 72/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 73/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatření a o změně
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů 75/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství 76/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení
vlády č. 621/2004 Sb. 93/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra
veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR, ve
znění pozdějších předpisů 100/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů 103/2015

Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů
posádky lodě, průkazech způsobilosti, námoř-
nických knížkách a kapitánském slibu 112/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády 113/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 131/2015

Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze
přijmout osobu do služebního poměru na dobu
určitou 137/2015

Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů
posádky lodě 142/2015

Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů
pro přepravu vinařských produktů na území ČR 143/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb.,
kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladi-
dla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi
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kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bon-
bony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb. 148/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na
hračky, ve znění pozdějších předpisů 151/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb.,
o odborné způsobilosti osob řídících drážní
vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky
a zkoušky určených technických zařízení
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdra-
votní a odbornou způsobilost osob při provozo-
vání dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších
předpisů 160/2015

Vyhláška o informační povinnosti příjemce potra-
vin v místě určení 172/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření
společné organizace trhu s ovocem a zeleninou,
ve znění pozdějších předpisů 179/2015

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou za-
kázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnan-
kyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám
do konce devátého měsíce po porodu, o pracích
a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mo-
hou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce
konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška
o zakázaných pracích a pracovištích) 180/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 185/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb.,
o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky
a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky
č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat
na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. 192/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o re-
sortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozděj-
ších předpisů 200/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vy-
hledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů
z mořského dna za hranicemi pravomocí států
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 201/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení

s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) 206/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na py-
rotechnické výrobky a jejich uvádění na trh 208/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o po-
jišťování a financování vývozu se státní podpo-
rou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nej-
vyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů 220/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů 222/2015

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 závaž-
ných havárií) 224/2015

Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarij-
ního plánování a postupu při jejím vymezení
a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního
plánu a jeho struktuře 226/2015

Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumen-
tace a rozsahu informací poskytovaných zpraco-
vateli posudku 227/2015

Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřej-
nosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 228/2015

Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního
plánu kontrol a náležitostech obsahu informace
o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 229/2015

Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování,
přípravu, distribuci, výdej a používání indivi-
duálně připravovaných léčivých přípravků s ob-
sahem konopí pro léčebné použití 236/2015

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 podni-
kateli účtujícími v soustavě podvojného účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů 250/2015

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 ban-
kami a jinými finančními institucemi, ve znění
pozdějších předpisů 251/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
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zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů 256/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona
o právu na informace o životním prostředí 257/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony 267/2015

Vyhláška o provádění ohňostrojných prací 288/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb.,
o používání výbušnin, ve znění pozdějších před-
pisů 289/2015

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizují-
cím zářením 291/2015

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona o krmivech 295/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony 298/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb.,
o předkládání výkazů bankami a pobočkami za-
hraničních bank České národní bance, ve znění
vyhlášky č. 216/2014 Sb. 300/2015

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na
rok 2016 302/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb.,
o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších
předpisů 305/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb.,
o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových
vod, způsobu hodnocení ekologického poten-
ciálu silně ovlivněných a umělých útvarů po-
vrchových vod a náležitostech programů zjišťo-
vání a hodnocení stavu povrchových vod 313/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné
ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 314/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb.,
o vzorech formulářů a průkazu inspektora a li-
mitních množstvích látek podle zákona o prekur-
sorech drog 326/2015

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 vinohrad-
nictví 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 327/2015

Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a tech-
nické způsobilosti malých plavidel, převozních
lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních
cestách 334/2015

Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na lodi 336/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na výrobky přichá-
zející do přímého styku s vodou a na úpravu
vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb. 339/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 349/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o na-
vracení nezákonně vyvezených kulturních stat-
ků, ve znění pozdějších předpisů 358/2015

Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů
spojených s vytištěním veterinárního osvědčení
k vývozu a výše paušální částky nákladů spoje-
ných s prováděním pohraniční veterinární kon-
troly pro roky 2016 a 2017 363/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
provádění dočasné mimořádné podpory pro ze-
mědělce v odvětví živočišné výroby 366/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb.,
o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstova-
ných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/
/2013 Sb. 368/2015

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu 374/2015

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípust-
ného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech 401/2015

Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z pod-
porovaných zdrojů energie 402/2015

Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobe-
nou z obnovitelných zdrojů energie v jiném člen-
ském státě Evropské unie (vyhláška o kompen-
zaci) 404/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 408/2015

Evropský ochranný příkaz

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, a další související zákony 77/2015

Evropský parlament

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých náhrad výdajů představitelů podle zá-
kona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náleži-
tostech spojených s výkonem funkce představi-
telů státní moci a některých státních orgánů
a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahra-
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zuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 366/2014 Sb. 31/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých 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 po-
slanců Evropského parlamentu, ve znění pozděj-
ších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb. 32/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015
sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily
do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů 176/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých náhrad výdajů představitelů podle zá-
kona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náleži-
tostech spojených s výkonem funkce představi-
telů státní moci a některých státních orgánů
a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů 329/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých 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 po-
slanců Evropského parlamentu, ve znění pozděj-
ších předpisů 330/2015

Exekuce, exekutoři

Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015
sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení
čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
rekodifikace soukromého práva 115/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (ka-
tastrální zákon) 139/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 164/2015

Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro
účely rozhodování o náhradě nákladů řízení
v případech podle § 151 odst. 3 občanského
soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu 254/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpra-
vou systému pojištění vkladů – (část dvacátá) 375/2015

Financování, finance, finanční vypořádání,
finanční úřady, finanční výkazy, finanční trh

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb.,
kterou se stanoví bližší podmínky způsobu slo-
žení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku
na volební náklady v souvislosti s konáním voleb
do Parlamentu ČR, ve znění vyhlášky č. 345/
/2006 Sb. 34/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 50/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaře-
ní v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve
znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. 51/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními 72/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 73/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat 74/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatření a o změně
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů 75/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády 113/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva fi-
nancí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona 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 zákona č. 60/
/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů 116/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (část třináctá) 131/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o ně-
kterých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve
znění pozdějších předpisů 166/2015
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Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření
nových pracovních míst a hmotné podpoře re-
kvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci in-
vestičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů 173/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o po-
jišťování a financování vývozu se státní podpo-
rou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nej-
vyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů 220/2015

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 podni-
kateli účtujícími v soustavě podvojného účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů 250/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu
a způsob jeho placení původci radioaktivních
odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku
obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění poz-
dějších předpisů 337/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o ně-
kterých podmínkách podnikání a o výkonu ně-
kterých činností v oblasti cestovního ruchu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů 341/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku (oce-
ňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014
Sb. 345/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předklá-
daných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 347/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb.,
o rozsahu, struktuře a termínech údajů předklá-
daných pro vypracování návrhu státního závě-
rečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení
návrhů závěrečných účtů kapitol státního roz-
počtu, ve znění pozdějších předpisů 356/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o pů-
sobnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnic-
tví státu k některým věcem na jiné právnické
nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony 357/2015

Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořá-
dání vztahů se státním rozpočtem, státními fi-

nančními aktivy a Národním fondem (vyhláška
o finančním vypořádání) 367/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů 369/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.,
o účetních záznamech v technické formě vybra-
ných účetních jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních
záznamech), ve znění pozdějších předpisů 370/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění
pozdějších předpisů 371/2015

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu 374/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů 375/2015

Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2016 400/2015

Finanční analytický útvar

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o ně-
kterých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve
znění pozdějších předpisů 166/2015

Finanční arbitr

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část třetí) 378/2015

Finanční a daňové orgány

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015
sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů 187/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn.
Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264
odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád 299/2015

Finanční správa České republiky

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část dvacátá sedmá) 377/2015
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Finanční zajištění

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část jede-
náctá) 375/2015

Fond národního majetku

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o pů-
sobnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnic-
tví státu k některým věcem na jiné právnické
nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část třetí) 357/2015

Fondy, nadace

Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o dů-
chodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů 163/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření
společné organizace trhu s ovocem a zeleninou,
ve znění pozdějších předpisů 179/2015

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 vinohrad-
nictví 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 327/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předklá-
daných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 347/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb.,
o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění
pozdějších předpisů 353/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o pů-
sobnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnic-
tví státu k některým věcem na jiné právnické
nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část třetí) 357/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
provádění dočasné mimořádné podpory pro ze-
mědělce v odvětví živočišné výroby 366/2015

Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořá-
dání vztahů se státním rozpočtem, státními fi-
nančními aktivy a Národním fondem (vyhláška
o finančním vypořádání) 367/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů 369/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.,
o účetních záznamech v technické formě vybra-
ných účetních jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních
záznamech), ve znění pozdějších předpisů 370/2015

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu 374/2015

Fyzická ochrana objektu

Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních
opatření fyzické ochrany objektu zařazeného
do skupiny A nebo skupiny B 225/2015

Geneticky modifikované organismy a produkty

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb.,
o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstova-
ných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/
/2013 Sb. 368/2015

Geodezie a kartografie

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o země-
měřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozděj-
ších předpisů 383/2015

Hasičský záchranný sbor České republiky

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru) 320/2015

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služeb-
ních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru
ČR, způsob označení příslušnosti k Hasičskému
záchrannému sboru ČR a odlišujícího označení,
vzory služebních průkazů a průkazů zaměst-
nanců a způsob prokázání příslušnosti služeb-
ním průkazem a vzory velkého a malého znaku
Hasičského záchranného sboru ČR a základní
znaky charakterizující prapor Hasičského zá-
chranného sboru ČR (výstrojní vyhláška hasič-
ského záchranného sboru) 407/2015

Havárie, havarijní prevence, havarijní plány

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb.,
o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajiš-
tění bezpečnostního standardu dodávky plynu 215/2015

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
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pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závaž-
ných havárií) 224/2015

Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opa-
tření fyzické ochrany objektu zařazeného do
skupiny A nebo skupiny B 225/2015

Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarij-
ního plánování a postupu při jejím vymezení
a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního
plánu a jeho struktuře 226/2015

Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumen-
tace a rozsahu informací poskytovaných zpraco-
vateli posudku 227/2015

Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřej-
nosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 228/2015

Hlavní město Praha

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů – (část čtvrtá) 24/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 52/2015

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu
služby a koeficientů pro výpočet služebního pří-
spěvku 58/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony – (část
třetí) 298/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 352/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů 369/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb.,
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s roz-
šířenou působností, ve znění pozdějších před-
pisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení
území okresů ČR a území obvodů hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 388/2015

Hmotná nouze

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-

koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (část čtvrtá) 205/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část devatenáctá) 377/2015

Horská služba

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o ně-
kterých podmínkách podnikání a o výkonu ně-
kterých činností v oblasti cestovního ruchu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů 341/2015

Hračky

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na
hračky, ve znění pozdějších předpisů 151/2015

Hradní policie, hradní stráž

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních
stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel, plavidel a letadel
Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii
ČR (o policejním označení) 122/2015

Chov zvířat, zájmový chov zvířat

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
provádění dočasné mimořádné podpory pro ze-
mědělce v odvětví živočišné výroby 366/2015

Chráněné krajinné oblasti

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy 292/2015

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chrá-
něné krajinné oblasti Brdy 293/2015

Informace, informatika, informační systémy

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 7/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení celního
zákona 35/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 50/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaře-
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ní v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve
znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. 51/2015

Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapiso-
vaných do informačního systému o služebním
platu a způsobu jejich zapisování 57/2015

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona o zdravotnických prostředcích 62/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat 74/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatření a o změně
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů 75/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství 76/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů 83/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o in-
vestičních pobídkách a o změně některých zá-
konů (zákon o investičních pobídkách), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 84/2015

Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů
posádky lodě 142/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti značkování a bar-
vení vybraných minerálních olejů a značkování
některých dalších minerálních olejů, ve znění vy-
hlášky č. 211/2012 Sb. 169/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb.,
o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o ve-
řejných zakázkách a náležitostech profilu zada-
vatele 171/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) 206/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb.,
o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s od-
pady, ve znění pozdějších předpisů 212/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb.,
o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předáva-
ných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve
znění vyhlášky č. 325/2013 Sb. 216/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů 222/2015

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 závaž-
ných havárií) 224/2015

Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumen-
tace a rozsahu informací poskytovaných zpraco-
vateli posudku 227/2015

Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřej-
nosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 228/2015

Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního
plánu kontrol a náležitostech obsahu informace
o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 229/2015

Nařízení vlády o státní energetické koncepci
a o územní energetické koncepci 232/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb.,
o energetických specialistech 234/2015

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného od-
běru pneumatik 248/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 253/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona
o právu na informace o životním prostředí 257/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady z auto-
vraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení
jejich evidence a evidence odpadů vznikajících
v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků
a o informačním systému sledování toků vybra-
ných autovraků (o podrobnostech nakládání
s autovraky), ve znění pozdějších předpisů 270/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb.,
o administrativní bezpečnosti a o registrech uta-
jovaných informací, ve znění pozdějších před-
pisů 275/2015

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizují-
cím zářením 291/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb.,
o předkládání výkazů bankami a pobočkami za-
hraničních bank České národní bance, ve znění
vyhlášky č. 216/2014 Sb. 300/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb.,
o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními
družstvy České národní bance, ve znění vyhláš-
ky č. 310/2014 Sb. 301/2015

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. 322/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předklá-
daných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
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samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 347/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí 354/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb.,
o rozsahu, struktuře a termínech údajů předklá-
daných pro vypracování návrhu státního závě-
rečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení
návrhů závěrečných účtů kapitol státního roz-
počtu, ve znění pozdějších předpisů 356/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb.,
o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům
určení, a o náležitostech hlášení ukončení těho-
tenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte
a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o pro-
hlídce zemřelého), a vyhláška č. 98/2012 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky
č. 236/2013 Sb. 364/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb.,
o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstova-
ných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/
/2013 Sb. 368/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.,
o účetních záznamech v technické formě vybra-
ných účetních jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních
záznamech), ve znění pozdějších předpisů 370/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb.,
o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR
(konsolidační vyhláška státu) 373/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů 387/2015

Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobe-
nou z obnovitelných zdrojů energie v jiném člen-
ském státě Evropské unie (vyhláška o kompen-
zaci) 404/2015

Insolvenční řízení, insolvenční správci

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb.,
o úředních hodinách provozovny, o označování
sídla a provozovny a o činnostech, které je in-
solvenční správce povinen zajišťovat v provo-
zovně 101/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část čtvrtá) 375/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti

s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část dvacátá) 377/2015

Inspekce

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o ná-
mořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část třetí) 81/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) 206/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část druhá) 378/2015

Integrovaná prevence

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí), ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (část
pátá) 39/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o od-
padech 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 od-
padech 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 ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů 223/2015

Inventarizace

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků 372/2015

Investice, investiční pobídky, investiční listy, in-
vestiční doporučení, investiční fondy, investič-
ní společnosti, kolektivní investování

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o in-
vestičních pobídkách a o změně některých zá-
konů (zákon o investičních pobídkách), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 84/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra
veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR, ve
znění pozdějších předpisů 100/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření
nových pracovních míst a hmotné podpoře re-
kvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci in-
vestičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů 173/2015
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Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část dvacátá osmá) 377/2015

Jaderné materiály, jaderná zařízení

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu
a způsob jeho placení původci radioaktivních
odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku
obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění poz-
dějších předpisů 337/2015

Jednací řády a stanovy

Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb.,
o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších
předpisů 16/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu
státního zastupitelství, zřízení poboček někte-
rých státních zastupitelství a podrobnostech
o úkonech prováděných právními čekateli, ve
znění pozdějších předpisů 263/2015

Jedy, látky škodlivé zdraví, nebezpečné látky,
omamné látky a návykové látky, psychotropní
látky, chemické látky a přípravky

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 38/
/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb. 48/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.,
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologic-
kých expozičních testů, podmínky odběru bio-
logického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací
s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vy-
hlášky č. 107/2013 Sb. 181/2015

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 závaž-
ných havárií) 224/2015

Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarij-
ního plánování a postupu při jejím vymezení
a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního
plánu a jeho struktuře 226/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.,
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologic-
kých expozičních testů, podmínky odběru bio-
logického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací
s azbestem a biologickými činiteli, ve znění poz-
dějších předpisů 240/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek 243/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na výrobky přichá-
zející do přímého styku s vodou a na úpravu
vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb. 339/2015

Jízdní řády

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 7/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 253/2015

Kanalizace

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí), ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (část
šestá) 39/2015

Kapitálový trh

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (část pátá) 131/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (části třetí,
sedmá) 375/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část jedenáctá) 377/2015

Katastr nemovitostí, katastrální orgány

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stano-
vení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdů) 15/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními 72/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o vý-
konu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (část
sedmá) 86/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
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zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (ka-
tastrální zákon) 139/2015

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 – (část tři-
náctá) 318/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků 344/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí 354/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o země-
měřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozděj-
ších předpisů 383/2015

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrál-
ního Seznam katastrálních pracovišť katastrál-
ních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody,
ve kterých vykonávají působnost příslušného ka-
tastrálního úřadu k 1. lednu 2016 384/2015

Kauce

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb.,
kterou se stanoví bližší podmínky způsobu slo-
žení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku
na volební náklady v souvislosti s konáním voleb
do Parlamentu ČR, ve znění vyhlášky č. 345/
/2006 Sb. 34/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů 157/2015

Kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 12/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 44/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozší-
ření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího
stupně 53/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 102/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozší-
ření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní
smlouvě vyššího stupně 117/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozší-
ření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího
stupně 128/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozší-
ření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího
stupně 186/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 190/2015

Komory

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část šestá) 378/2015

Komunikace (pozemní)

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských prů-
kazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších
předpisů 43/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o od-
padech 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 od-
padech 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 ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů 223/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů 256/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
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znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony – (části první, druhá) 268/2015

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích 294/2015

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpo-
platněných časovým poplatkem 306/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb.,
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných
mýtným 307/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů 338/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb.,
o registraci vozidel 399/2015

Koncesní smlouvy, koncesní řízení

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů
pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vy-
mezení zboží pořizovaného Českou republikou
– Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní
finanční limit, a o přepočtech částek stanovených
v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na
českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a na-
řízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona,
ve znění pozdějších předpisů 393/2015

Konopí

Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování,
přípravu, distribuci, výdej a používání indivi-
duálně připravovaných léčivých přípravků s ob-
sahem konopí pro léčebné použití 236/2015

Kontaktní místa

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb.,
o seznamu obecních úřadů a zastupitelských
úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné
správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné
správy), ve znění pozdějších předpisů 360/2015

Kontrola

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb.,
kterou se vydává stavební a technický řád drah,
ve znění pozdějších předpisů 8/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění pozdějších předpisů 65/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství 76/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, a další související zákony 77/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů 103/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 131/2015

Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory
prováděné laboratořemi Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce pro účely kontroly 132/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy
č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu
na vnitrozemských vodních cestách, ve znění
pozdějších předpisů 184/2015

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 závaž-
ných havárií) 224/2015

Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního
plánu kontrol a náležitostech obsahu informace
o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 229/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb.,
o energetických specialistech 234/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb.,
o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových
vod, způsobu hodnocení ekologického poten-
ciálu silně ovlivněných a umělých útvarů po-
vrchových vod a náležitostech programů zjišťo-
vání a hodnocení stavu povrchových vod 313/2015

Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů
spojených s vytištěním veterinárního osvědčení
k vývozu a výše paušální částky nákladů spoje-
ných s prováděním pohraniční veterinární kon-
troly pro roky 2016 a 2017 363/2015

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu 374/2015

Kraje, krajské úřady

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stano-
vení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdů) 15/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů – (část třetí) 24/2015
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Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 52/2015

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 závaž-
ných havárií) 224/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony – (část
druhá) 298/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 352/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů 369/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb.,
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozděj-
ších předpisů 389/2015

Krizové stavy, krizové řízení

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru) – (část šestá) 320/2015

Krmiva

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona o krmivech 295/2015

Kultura

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/
/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělo-
vaných Ministerstvem kultury, ve znění pozděj-
ších předpisů 26/2015

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky 182/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o na-
vracení nezákonně vyvezených kulturních
statků, ve znění pozdějších předpisů 358/2015

Květnové povstání českého lidu

Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květno-
vého povstání českého lidu 188/2015

Lázně, lázeňská léčebně rehabilitační péče

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o ve-

řejném zdravotním pojištění a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů 1/2015

Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších
náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně re-
habilitační péče 2/2015

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stano-
vení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdů) – (část sedmá) 15/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr
na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných
opatření 29/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně
Kundratice a vymezení konkrétních ochranných
opatření 30/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky
lázeňského místa Velichovky a vymezení kon-
krétních ochranných opatření 124/2015

Léčiva, léčivé přípravky

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o lé-
čivech a o změnách některých souvisejících zá-
konů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů 80/2015

Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů
posádky lodě 142/2015

Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování,
přípravu, distribuci, výdej a používání indivi-
duálně připravovaných léčivých přípravků s ob-
sahem konopí pro léčebné použití 236/2015

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o ně-
kterých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve
znění pozdějších předpisů 166/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část dvacátá druhá) 377/2015

Lesy, lesní hospodářství

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stano-
vení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdů) – (část třetí) 15/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 50/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
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č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaře-
ní v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve
znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. 51/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády 113/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 185/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku (oce-
ňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014
Sb. 345/2015

Letadla

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních
stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel, plavidel a letadel
Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii
ČR (o policejním označení) 122/2015

Letectví civilní

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

Lidská krev

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb.,
o stanovení bližších požadavků pro zajištění ja-
kosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské
krvi), ve znění pozdějších předpisů 304/2015

List o prohlídce zemřelého

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb.,
o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům
určení, a o náležitostech hlášení ukončení těho-
tenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte
a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o pro-
hlídce zemřelého), a vyhláška č. 98/2012 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky
č. 236/2013 Sb. 364/2015

Lodě a jiná plavidla

Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze
plavidel 42/2015

Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních
toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se
spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách
užívání povrchových vod k plavbě 46/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění pozdějších předpisů 65/2015

Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravi-
dla plavebního provozu) 67/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o ná-
mořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 81/2015

Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů
posádky lodě, průkazech způsobilosti, námoř-
nických knížkách a kapitánském slibu 112/2015

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních
stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel, plavidel a letadel
Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii
ČR (o policejním označení) 122/2015

Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů
posádky lodě 142/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy
č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu
na vnitrozemských vodních cestách, ve znění
pozdějších předpisů 184/2015

Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a tech-
nické způsobilosti malých plavidel, převozních
lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních
cestách 334/2015

Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na lodi 336/2015

Maso, masné výrobky

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007
Sb., o veterinárních a hygienických požadav-
cích na živočišné produkty, které nejsou upra-
veny přímo použitelnými předpisy Evrop-
ských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/
/2009 Sb. 11/2015

Matriky

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o sta-
novení hranic vojenských újezdů, o změně
hranic krajů a o změně souvisejících zákonů
(zákon o hranicích vojenských újezdů) – (část
šestá) 15/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů 387/2015

Medaile a pamětní odznaky

Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květno-
vého povstání českého lidu 188/2015
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Měna a peněžní oběh

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
k 750. výročí založení Českých Budějovic 36/2015

Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský oblou-
kový most“ po 5 000 Kč 90/2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem
Hrozným 126/2015

Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč
k 600. výročí upálení mistra Jana Husa 138/2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
k 200. výročí narození Jana Pernera 210/2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
k 200. výročí představení parovozu Josefem
Božkem 211/2015

Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most
v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč 260/2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny
k 250. výročí narození Václava Tháma 265/2015

Měřidla, měřicí zařízení

Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 85/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se
stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla
podléhající schválení typu, ve znění pozdějších
předpisů 120/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se
zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření,
ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují
některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a ob-
chodu 125/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 131/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 349/2015

Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku
tepelné energie při společném měření odebra-
ného množství tepelné energie 405/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 408/2015

Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb.,
kterou se vydává stavební a technický řád drah,
ve znění pozdějších předpisů 8/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na zdra-
votnické prostředky 54/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na
aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 55/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na dia-
gnostické zdravotnické prostředky in vitro 56/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění pozdějších předpisů 65/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 85/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení
vlády č. 621/2004 Sb. 93/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů 103/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se
stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla
podléhající schválení typu, ve znění pozdějších
předpisů 120/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se
zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření,
ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují
některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a ob-
chodu 125/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na
hračky, ve znění pozdějších předpisů 151/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy
č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu
na vnitrozemských vodních cestách, ve znění
pozdějších předpisů 184/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) 206/2015

Vyhláška o provádění ohňostrojných prací 288/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb.,
o používání výbušnin, ve znění pozdějších před-
pisů 289/2015

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizují-
cím zářením 291/2015

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech
pro stanovení výkupních cen pro výrobu elek-
třiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení
doby životnosti výroben elektřiny a výroben
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tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška
o technicko-ekonomických parametrech) 296/2015

Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a tech-
nické způsobilosti malých plavidel, převozních
lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních
cestách 334/2015

Mezinárodní justiční spolupráce

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, a další související zákony 77/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o vý-
konu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (část
šestá) 86/2015

Mezinárodní právo soukromé

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část de-
sátá) 375/2015

Mezinárodní sankce

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část sedmnáctá) 377/2015

Minerální oleje

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti značkování a bar-
vení vybraných minerálních olejů a značkování
některých dalších minerálních olejů, ve znění vy-
hlášky č. 211/2012 Sb. 169/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb.,
o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z mi-
nerálních olejů zaplacené v cenách některých mi-
nerálních olejů spotřebovaných v zemědělské
prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení do-
kladů a evidence s nimi souvisejícími 361/2015

Minerální vody

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše po-
platku za přírodní minerální vodu odebíranou
ze zdroje přírodní minerální vody 150/2015

Ministerstva a ostatní ústřední orgány

– všeobecně

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (část jedenáctá) 205/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část druhá) 377/2015

– Ministerstvo dopravy

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 7/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb.,
kterou se vydává stavební a technický řád drah,
ve znění pozdějších předpisů 8/2015

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze
plavidel 42/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských prů-
kazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších
předpisů 43/2015

Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních
toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se
spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách
užívání povrchových vod k plavbě 46/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot
a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti
a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s po-
skytováním veřejných služeb v přepravě cestují-
cích 49/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění pozdějších předpisů 65/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb.,
o vodních cestách, plavebním provozu v přísta-
vech, společné havárii a dopravě nebezpečných
věcí, ve znění pozdějších předpisů 66/2015

Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pra-
vidla plavebního provozu) 67/2015

Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů
posádky lodě, průkazech způsobilosti, námoř-
nických knížkách a kapitánském slibu 112/2015

Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů
posádky lodě 142/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012
Sb., o odborné způsobilosti osob řídících dráž-
ní vozidlo a osob provádějících revize, prohlíd-
ky a zkoušky určených technických zařízení
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdra-
votní a odbornou způsobilost osob při provozo-
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vání dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších
předpisů 160/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb.,
o systému bezpečnosti provozování dráhy
a drážní dopravy a postupech při vzniku mimo-
řádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky
č. 248/2010 Sb. 183/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy
č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu
na vnitrozemských vodních cestách, ve znění
pozdějších předpisů 184/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 253/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů 256/2015

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích 294/2015

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpo-
platněných časovým poplatkem 306/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb.,
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných
mýtným 307/2015

Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a tech-
nické způsobilosti malých plavidel, převozních
lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních
cestách 334/2015

Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na lodi 336/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů 338/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb.,
o registraci vozidel 399/2015

– Ministerstvo financí

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb.,
kterou se stanoví bližší podmínky způsobu slo-
žení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku
na volební náklady v souvislosti s konáním voleb
do Parlamentu ČR, ve znění vyhlášky č. 345/
/2006 Sb. 34/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení celního
zákona 35/2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní

podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015–2030,
0,95 % 114/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva fi-
nancí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona 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 zákona č. 60/
/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů 116/2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015–2026,
1,00 % 152/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo
poskytnutí služby pro použití režimu přenesení
daňové povinnosti 155/2015

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanove-
ných procentních částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 213/2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015–2017,
0,00 % 218/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o po-
jišťování a financování vývozu se státní podpo-
rou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nej-
vyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů 220/2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015 – 2023,
0,45 % 241/2015

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 podni-
kateli účtujícími v soustavě podvojného účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů 250/2015

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 ban-
kami a jinými finančními institucemi, ve znění
pozdějších předpisů 251/2015

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 pojiš-
ťovnami, ve znění pozdějších předpisů 252/2015

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regu-
lovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/
/2015 258/2015

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahra-
ničního stravného pro rok 2016 309/2015
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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 324/2015

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které
vedou jednoduché účetnictví 325/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku (oce-
ňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014
Sb. 345/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předklá-
daných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 347/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb.,
o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění
pozdějších předpisů 353/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb.,
o rozsahu, struktuře a termínech údajů předklá-
daných pro vypracování návrhu státního závě-
rečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení
návrhů závěrečných účtů kapitol státního roz-
počtu, ve znění pozdějších předpisů 356/2015

Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořá-
dání vztahů se státním rozpočtem, státními fi-
nančními aktivy a Národním fondem (vyhláška
o finančním vypořádání) 367/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů 369/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.,
o účetních záznamech v technické formě vybra-
ných účetních jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních
záznamech), ve znění pozdějších předpisů 370/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění
pozdějších předpisů 371/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků 372/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb.,

o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR
(konsolidační vyhláška státu) 373/2015

– Ministerstvo kultury

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/
/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělo-
vaných Ministerstvem kultury, ve znění pozděj-
ších předpisů 26/2015

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky 182/2015

– Ministerstvo obrany

Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapiso-
vaných do informačního systému o služebním
platu a způsobu jejich zapisování 57/2015

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu
služby a koeficientů pro výpočet služebního pří-
spěvku 58/2015

Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním
příplatku pro vojáky z povolání 59/2015

Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro
jednotlivé vojenské hodnosti 60/2015

Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních
odborností a činností nezbytných pro plnění
úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše
stabilizačního příspěvku 68/2015

Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku,
výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při
přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povo-
lání do služebního poměru a při přeložení po-
skytovaných vojákům 146/2015

Vyhláška o stanovení typových služebních zařa-
zení s rozhodnou dobou 153/2015

Vyhláška o podmínkách poskytování zdravot-
ních služeb vojenskými poskytovateli, oborech
ambulantní péče, u kterých voják z povolání
může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele
zdravotních služeb, a podmínkách organizace
plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic
(o podmínkách poskytování zdravotních služeb
vojenskými poskytovateli) 156/2015

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě
k plnění úkolů Policie ČR v období do 31. ledna
2016 159/2015

Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květno-
vého povstání českého lidu 188/2015

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vo-
jáků a jeho hlediscích 189/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním
příplatku pro vojáky z povolání 282/2015

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za
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bolest a za ztížení společenského uplatnění vo-
jáků 346/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů
pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vy-
mezení zboží pořizovaného Českou republikou
– Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní
finanční limit, a o přepočtech částek stanovených
v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na
českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a na-
řízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona,
ve znění pozdějších předpisů 393/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo ne-
mocí z povolání vojáků při výkonu vojenské zá-
kladní nebo náhradní služby a výkonu vojen-
ských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na
platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-
lých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vo-
jákům a pozůstalým) 394/2015

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě
k plnění úkolů Policie ČR v období do 31. pro-
since 2016 396/2015

– Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 12/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých náhrad výdajů představitelů podle zá-
kona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náleži-
tostech spojených s výkonem funkce představi-
telů státní moci a některých státních orgánů
a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahra-
zuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 366/2014 Sb. 31/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých 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 po-
slanců Evropského parlamentu, ve znění pozděj-
ších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb. 32/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu stát-
ních 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 poho-

tovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým
se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociál-
ních věcí č. 368/2014 Sb. 33/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 44/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozší-
ření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího
stupně 53/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku
a přepočtu starobních důchodů některých hor-
níků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před
rokem 1993 69/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým
se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměr-
né měsíční mzdy v národním hospodářství pro
účely životního a existenčního minima a částka
50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním
hospodářství pro účely státní sociální podpory 91/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o roz-
hodné částce pro určení celkové výše mzdových
nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle
zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnan-
ců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů 94/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši
průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2014
pro účely vydávání modrých karet podle zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 95/2015

Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociál-
ních službách 98/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 102/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozší-
ření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní
smlouvě vyššího stupně 117/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozší-
ření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího
stupně 128/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na
hračky, ve znění pozdějších předpisů 151/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření
nových pracovních míst a hmotné podpoře re-
kvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci in-
vestičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů 173/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozší-
ření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího
stupně 186/2015
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Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 190/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů 233/2015

Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího zá-
kladu 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 zvý-
šení důchodů v roce 2016 244/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým
se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění
výše redukčních hranic pro úpravu denního vy-
měřovacího základu platných v roce 2016 272/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů 278/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních
zaměstnanců 279/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých náhrad výdajů představitelů podle zá-
kona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náleži-
tostech spojených s výkonem funkce představi-
telů státní moci a některých státních orgánů
a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů 329/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých 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 po-
slanců Evropského parlamentu, ve znění pozděj-
ších předpisů 330/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu stát-
ních 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 poho-
tovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 331/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti vznik-
lé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-

lých podle pracovněprávních předpisů (nařízení
o úpravě náhrady) 351/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení průměrné mzdy v národním hospodářství za
1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměst-
nanosti 355/2015

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za pou-
žívání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad 385/2015

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na
bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným,
částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení 395/2015

– Ministerstvo pro místní rozvoj

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení
Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 121/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb.,
o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o ve-
řejných zakázkách a náležitostech profilu zada-
vatele 171/2015

Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a spo-
lečnou přípravu teplé vody pro dům 269/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony 298/2015

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba
a drobné opravy související s užíváním bytu 308/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů
pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vy-
mezení zboží pořizovaného Českou republikou
– Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní
finanční limit, a o přepočtech částek stanovených
v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na
českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a na-
řízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona,
ve znění pozdějších předpisů 393/2015

– Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 38/
/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb. 48/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení
vlády č. 621/2004 Sb. 93/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra
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veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR, ve
znění pozdějších předpisů 100/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se
stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla
podléhající schválení typu, ve znění pozdějších
předpisů 120/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se
zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření,
ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují
některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a ob-
chodu 125/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti značkování a bar-
vení vybraných minerálních olejů a značkování
některých dalších minerálních olejů, ve znění vy-
hlášky č. 211/2012 Sb. 169/2015

Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu pro-
vozoven pro poskytování základních služeb 178/2015

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007
Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice
územního rozvoje a územně plánovací doku-
mentaci, závazných stanovisek při ochraně zá-
jmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hos-
podaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
a podmínky pro určení energetických zařízení 191/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) 206/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyro-
technických výrobků, podmínek, za nichž lze
uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení
povolení 207/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na py-
rotechnické výrobky a jejich uvádění na trh 208/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb.,
o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajiš-
tění bezpečnostního standardu dodávky plynu 215/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb.,
o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předáva-
ných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve
znění vyhlášky č. 325/2013 Sb. 216/2015

Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opa-
tření fyzické ochrany objektu zařazeného do
skupiny A nebo skupiny B 225/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov 230/2015

Nařízení vlády o státní energetické koncepci
a o územní energetické koncepci 232/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb.,
o energetických specialistech 234/2015

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního
rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporo-
vaných zdrojích energie pro rok 2016 283/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu vý-
počtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů
a čísel, ve znění pozdějších předpisů 284/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu
a způsob jeho placení původci radioaktivních
odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku
obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění poz-
dějších předpisů 337/2015

Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z pod-
porovaných zdrojů energie 402/2015

Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla 403/2015

Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobe-
nou z obnovitelných zdrojů energie v jiném člen-
ském státě Evropské unie (vyhláška o kompen-
zaci) 404/2015

Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku
tepelné energie při společném měření odebra-
ného množství tepelné energie 405/2015

– Ministerstvo spravedlnosti

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění
pozdějších předpisů 18/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svo-
body, ve znění pozdějších předpisů 19/2015

Vyhláška o odměně správce pověřeného správou
podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho
hotových výdajů 88/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb.,
o úředních hodinách provozovny, o označování
sídla a provozovny a o činnostech, které je in-
solvenční správce povinen zajišťovat v provo-
zovně 101/2015

Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých
oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 123/2015

Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro
účely rozhodování o náhradě nákladů řízení
v případech podle § 151 odst. 3 občanského
soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu 254/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu
státního zastupitelství, zřízení poboček někte-
rých státních zastupitelství a podrobnostech
o úkonech prováděných právními čekateli, ve
znění pozdějších předpisů 263/2015
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Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské
služby ČR k plnění úkolů Policie ČR v období
do 29. února 2016 287/2015

– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání 3/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, ve znění pozdějších před-
pisů 17/2015

Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele
o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou stát-
ními občany ČR 175/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v zá-
kladním, středním a vyšším odborném vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů 197/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb.,
kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní
výchovy a ochranné výchovy ve školských za-
řízeních, ve znění pozdějších předpisů 198/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů 214/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vy-
učovací, přímé výchovné, přímé speciálně peda-
gogické a přímé pedagogicko-psychologické čin-
nosti pedagogických pracovníků, ve znění naří-
zení vlády č. 273/2009 Sb. 239/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci při-
jímacího řízení ke vzdělávání ve středních ško-
lách, ve znění pozdějších předpisů 245/2015

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy o vyhlášení aktualizovaného seznamu vý-
zkumných organizací schválených pro přijímání
výzkumných pracovníků ze třetích zemí 310/2015

– Ministerstvo vnitra

Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby 4/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve
znění pozdějších předpisů 5/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 6/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 10/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 28/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 37/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 38/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 45/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 52/2015

Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance
pověřeného vykonávat ve služebních úřadech
kontrolu ve služebních vztazích státních zaměst-
nanců 63/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 70/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 71/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hod-
nostního označení příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějších předpisů 89/2015

Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služeb-
ního úřadu 92/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 105/2015

Nařízení vlády o oborech státní služby 106/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 118/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakova-
ných voleb do zastupitelstva obce 119/2015

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních
stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel, plavidel a letadel
Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii
ČR (o policejním označení) 122/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 129/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 130/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 133/2015

Nařízení vlády o podrobnostech služebního hod-
nocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku
služebního hodnocení na osobní příplatek stát-
ního zaměstnance 134/2015

Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní
službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci
plat 135/2015

Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek
a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické
zkoušky 136/2015

Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze
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přijmout osobu do služebního poměru na dobu
určitou 137/2015

Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného
místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů
sladění rodinného a osobního života s výkonem
státní služby 144/2015

Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s ozna-
mováním podezření ze spáchání protiprávního
jednání ve služebním úřadu 145/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování
ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,
o způsobu použití a umístění čísel k označení
budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování
budov a o postupu a oznamování přidělení čísel
a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve
znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 147/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových vo-
leb do zastupitelstva obce 154/2015

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě
k plnění úkolů Policie ČR v období do 31. ledna
2016 159/2015

Nařízení vlády o výkonu státní služby na služeb-
ním působišti mimo území ČR ve svátek 161/2015

Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 162/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 193/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 209/2015

Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarij-
ního plánování a postupu při jejím vymezení
a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního
plánu a jeho struktuře 226/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 235/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 259/2015

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za
bolest a za ztížení společenského uplatnění pří-
slušníků bezpečnostních sborů 277/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 281/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice zá-
kladních tarifů pro příslušníky bezpečnostních
sborů pro rok 2015 285/2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základ-
ních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
pro rok 2016 286/2015

Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské
služby ČR k plnění úkolů Policie ČR v období
do 29. února 2016 287/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 311/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné
ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 314/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb.,
kterou se provádí zákon o občanských průka-
zech a zákon o cestovních dokladech, ve znění
vyhlášky č. 76/2014 Sb. 321/2015

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. 322/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 323/2015

Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon
o dočasné ochraně cizinců 328/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 342/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 352/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb.,
o seznamu obecních úřadů a zastupitelských
úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné
správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné
správy), ve znění pozdějších předpisů 360/2015

Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů
a autentizačního certifikátu 386/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů 387/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb.,
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s roz-
šířenou působností, ve znění pozdějších před-
pisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení
území okresů ČR a území obvodů hlavního mě-
sta Prahy, ve znění pozdějších předpisů 388/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb.,
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozděj-
ších předpisů 389/2015

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě
k plnění úkolů Policie ČR v období do 31. pro-
since 2016 396/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na slu-
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žebním příjmu po skončení neschopnosti ke
službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu
pozůstalých 397/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti urče-
ných ústavních činitelů ČR 398/2015

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služeb-
ních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru
ČR, způsob označení příslušnosti k Hasičskému
záchrannému sboru ČR a odlišujícího označení,
vzory služebních průkazů a průkazů zaměst-
nanců a způsob prokázání příslušnosti služeb-
ním průkazem a vzory velkého a malého znaku
Hasičského záchranného sboru ČR a základní
znaky charakterizující prapor Hasičského zá-
chranného sboru ČR (výstrojní vyhláška hasič-
ského záchranného sboru) 407/2015

– Ministerstvo zahraničních věcí

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění
seznamu států, do nichž lze překročit vnější hra-
nici s občanským průkazem 96/2015

Nařízení vlády o výkonu státní služby na služeb-
ním působišti mimo území ČR ve svátek 161/2015

Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulár-
ních hodností a postupu při jejich přiznávání
a propůjčování 274/2015

– Ministerstvo zdravotnictví

Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších
náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně re-
habilitační péče 2/2015

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Ceno-
vého předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen po-
skytovaných zdravotních služeb, stanovení ma-
ximálních cen zdravotních služeb poskytova-
ných zubními lékaři hrazených z veřejného zdra-
votního pojištění a specifických zdravotních
výkonů 13/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na
Jezeře a vymezení konkrétních ochranných
opatření 29/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně
Kundratice a vymezení konkrétních ochranných
opatření 30/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na zdra-
votnické prostředky 54/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na
aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 55/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na dia-
gnostické zdravotnické prostředky in vitro 56/2015

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za od-
borné úkony provedené Státním ústavem pro
kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických
prostředcích 61/2015

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona o zdravotnických prostředcích 62/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky
lázeňského místa Velichovky a vymezení kon-
krétních ochranných opatření 124/2015

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše po-
platku za přírodní minerální vodu odebíranou
ze zdroje přírodní minerální vody 150/2015

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu
u osoby, za kterou je plátcem pojistného na ve-
řejné zdravotní pojištění stát 158/2015

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou za-
kázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnan-
kyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám
do konce devátého měsíce po porodu, o pracích
a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mo-
hou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce
konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška
o zakázaných pracích a pracovištích) 180/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.,
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologic-
kých expozičních testů, podmínky odběru bio-
logického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací
s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vy-
hlášky č. 107/2013 Sb. 181/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o re-
sortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozděj-
ších předpisů 200/2015

Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování,
přípravu, distribuci, výdej a používání indivi-
duálně připravovaných léčivých přípravků s ob-
sahem konopí pro léčebné použití 236/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.,
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologic-
kých expozičních testů, podmínky odběru bio-
logického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací
s azbestem a biologickými činiteli, ve znění poz-
dějších předpisů 240/2015
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Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomoc-
ných látek a jejich ročních množstevních limitech 242/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek 243/2015

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním
složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní
a mimořádná očkování pro rok 2016 261/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb.,
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení mo-
torových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel s podmínkou a náležitosti
lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní
důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle
motorového vozidla připoutat bezpečnostním
pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel), ve znění pozdějších před-
pisů 271/2015

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
hrazených služeb a regulačních omezení pro
rok 2016 273/2015

Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení
společenského uplatnění způsobené pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání 276/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárov-
ské blato a vymezení konkrétních ochranných
opatření 280/2015

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizují-
cím zářením 291/2015

Vyhláška o nákladových indexech věkových sku-
pin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění
pro rok 2016 303/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb.,
o stanovení bližších požadavků pro zajištění ja-
kosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské
krvi), ve znění pozdějších předpisů 304/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb.,
o vzorech formulářů a průkazu inspektora a li-
mitních množstvích látek podle zákona o prekur-
sorech drog 326/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na výrobky přichá-
zející do přímého styku s vodou a na úpravu
vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb. 339/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodno-
tami, ve znění pozdějších předpisů 350/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb.,
o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům
určení, a o náležitostech hlášení ukončení těho-
tenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte

a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o pro-
hlídce zemřelého), a vyhláška č. 98/2012 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky
č. 236/2013 Sb. 364/2015

– Ministerstvo zemědělství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb.,
o veterinárních a hygienických požadavcích na
živočišné produkty, které nejsou upraveny
přímo použitelnými předpisy Evropských spole-
čenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. 11/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 50/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaře-
ní v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve
znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. 51/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb.,
o veterinárních požadavcích na obchodování se
spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o ve-
terinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích
zemí, ve znění pozdějších předpisů 64/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními 72/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 73/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat 74/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatření a o změně
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů 75/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství 76/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády 113/2015

Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory
prováděné laboratořemi Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce pro účely kontroly 132/2015

Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů
pro přepravu vinařských produktů na území ČR 143/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb.,
kterou se stanoví požadavky pro přírodní sla-
didla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi
kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bon-
bony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb. 148/2015
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Vyhláška o informační povinnosti příjemce potra-
vin v místě určení 172/2015

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády
č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povin-
ností příjemcům živočišných produktů v místě
určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb. 174/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření
společné organizace trhu s ovocem a zeleninou,
ve znění pozdějších předpisů 179/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 185/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb.,
o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky
a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky
č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat
na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. 192/2015

Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování,
přípravu, distribuci, výdej a používání indivi-
duálně připravovaných léčivých přípravků s ob-
sahem konopí pro léčebné použití 236/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb.,
o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů
podzemních vod, způsobu hodnocení stavu pod-
zemních vod a náležitostech programů zjišťování
a hodnocení stavu podzemních vod 264/2015

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona o krmivech 295/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb.,
o plánech povodí a plánech pro zvládání povod-
ňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. 312/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb.,
o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových
vod, způsobu hodnocení ekologického poten-
ciálu silně ovlivněných a umělých útvarů po-
vrchových vod a náležitostech programů zjišťo-
vání a hodnocení stavu povrchových vod 313/2015

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 vinohrad-
nictví 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 327/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva ze-
mědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotli-
vých druhů zvěře a o bližších podmínkách pro-
vádění lovu, ve znění pozdějších předpisů 343/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-

zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků 344/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb.,
o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z mi-
nerálních olejů zaplacené v cenách některých mi-
nerálních olejů spotřebovaných v zemědělské
prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení do-
kladů a evidence s nimi souvisejícími 361/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb.,
o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, unifor-
mity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění
pozdějších předpisů 362/2015

Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů
spojených s vytištěním veterinárního osvědčení
k vývozu a výše paušální částky nákladů spoje-
ných s prováděním pohraniční veterinární kon-
troly pro roky 2016 a 2017 363/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
provádění dočasné mimořádné podpory pro ze-
mědělce v odvětví živočišné výroby 366/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb.,
o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstova-
ných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/
/2013 Sb. 368/2015

Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu čin-
nosti zemědělská výroba a způsobu vedení evi-
dence seznamu výrobců s hlavním předmětem
činnosti zemědělská výroba 390/2015

– Ministerstvo životního prostředí

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů 27/2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace
Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek 107/2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek 108/2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochran-
ných podmínek 109/2015

Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o pří-
slušnosti správ národních parků a správ chráně-
ných krajinných oblastí k výkonu státní správy
ve správních obvodech tvořených národními pří-
rodními rezervacemi, národními přírodními pa-
mátkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění
pozdějších předpisů 110/2015

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů
o vyhlášení zvláště chráněných území 111/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb.,
o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky
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č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s od-
pady, ve znění pozdějších předpisů 212/2015

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krko-
nošského národního parku 217/2015

Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumen-
tace a rozsahu informací poskytovaných zpraco-
vateli posudku 227/2015

Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřej-
nosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 228/2015

Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního
plánu kontrol a náležitostech obsahu informace
o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 229/2015

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného od-
běru pneumatik 248/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona
o právu na informace o životním prostředí 257/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb.,
o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů
podzemních vod, způsobu hodnocení stavu pod-
zemních vod a náležitostech programů zjišťování
a hodnocení stavu podzemních vod 264/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady z auto-
vraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení
jejich evidence a evidence odpadů vznikajících
v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků
a o informačním systému sledování toků vybra-
ných autovraků (o podrobnostech nakládání s au-
tovraky), ve znění pozdějších předpisů 270/2015

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy 292/2015

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chrá-
něné krajinné oblasti Brdy 293/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb.,
o plánech povodí a plánech pro zvládání povod-
ňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. 312/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb.,
o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových
vod, způsobu hodnocení ekologického poten-
ciálu silně ovlivněných a umělých útvarů po-
vrchových vod a náležitostech programů zjišťo-
vání a hodnocení stavu povrchových vod 313/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kte-
rým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko,
a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů 365/2015

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípust-
ného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech 401/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zá-
kona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky
č. 155/2014 Sb. 406/2015

– Česká národní banka

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
k 750. výročí založení Českých Budějovic 36/2015

Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský oblou-
kový most“ po 5 000 Kč 90/2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem
Hrozným 126/2015

Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč
k 600. výročí upálení mistra Jana Husa 138/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část šestá) 204/2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
k 200. výročí narození Jana Pernera 210/2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
k 200. výročí představení parovozu Josefem
Božkem 211/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o po-
jišťování a financování vývozu se státní podpo-
rou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nej-
vyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů 220/2015

Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most
v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč 260/2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny
k 250. výročí narození Václava Tháma 265/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb.,
o předkládání výkazů bankami a pobočkami za-
hraničních bank České národní bance, ve znění
vyhlášky č. 216/2014 Sb. 300/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb.,
o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními
družstvy České národní bance, ve znění vyhláš-
ky č. 310/2014 Sb. 301/2015

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu 374/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (části první,
devatenáctá) 375/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
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s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část sedmá) 377/2015

– Český báňský úřad

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) 206/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb.,
kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve
znění pozdějších předpisů 237/2015

Vyhláška o provádění ohňostrojných prací 288/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb.,
o používání výbušnin, ve znění pozdějších před-
pisů 289/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb.,
o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších
předpisů 305/2015

– Český statistický úřad

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 140/2015

Sdělení Českého statistického úřadu o aktuali-
zaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů
(IR-DRG) 255/2015

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na
rok 2016 302/2015

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci
Číselníku měn a fondů (ČMF) 332/2015

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení
klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) 348/2015

– Český úřad zeměměřický a katastrální

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí 354/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o země-
měřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozděj-
ších předpisů 383/2015

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrál-
ního Seznam katastrálních pracovišť katastrál-
ních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody,
ve kterých vykonávají působnost příslušného ka-
tastrálního úřadu k 1. lednu 2016 384/2015

– Energetický regulační úřad

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-

kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 131/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celko-
vém množství elektřiny a plynu spotřebovaném
v ČR v roce 2014 149/2015

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro
regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství 194/2015

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro
regulaci cen v plynárenství 195/2015

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro
regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroe-
nergetice a plynárenství 196/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenových rozhodnutí 249/2015

Vyhláška o regulačním výkaznictví 262/2015

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech
pro stanovení výkupních cen pro výrobu elek-
třiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení
doby životnosti výroben elektřiny a výroben
tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška
o technicko-ekonomických parametrech) 296/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenových rozhodnutí 316/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenových rozhodnutí 335/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 349/2015

Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na čin-
nost Energetického regulačního úřadu 392/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 408/2015

– Národní bezpečnostní úřad

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb.,
o administrativní bezpečnosti a o registrech uta-
jovaných informací, ve znění pozdějších před-
pisů 275/2015

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlá-
šení převodních tabulek stupňů utajení podle
mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 333/2015

– Nejvyšší kontrolní úřad

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, a další související zákony 77/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o po-
jišťování a financování vývozu se státní podpo-
rou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nej-
vyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů 220/2015
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– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 131/2015

Místní samospráva

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanove-
ných procentních částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 213/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předklá-
daných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 347/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů 369/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.,
o účetních záznamech v technické formě vybra-
ných účetních jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních
záznamech), ve znění pozdějších předpisů 370/2015

Mládež (mladiství)

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, a další související zákony – (část třetí) 77/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o vý-
konu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (část
třetí) 86/2015

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou za-
kázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnan-
kyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám
do konce devátého měsíce po porodu, o pracích
a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mo-
hou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce
konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška
o zakázaných pracích a pracovištích) 180/2015

Mléko, mléčné výrobky

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb.,
o veterinárních a hygienických požadavcích
na živočišné produkty, které nejsou upraveny

přímo použitelnými předpisy Evropských spole-
čenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. 11/2015

Modré karty

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši
průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2014
pro účely vydávání modrých karet podle zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 95/2015

Motorová a jiná vozidla

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských prů-
kazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších
předpisů 43/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o od-
padech 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 od-
padech 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 ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů 223/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů 256/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony – (části první, druhá) 268/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady z auto-
vraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení
jejich evidence a evidence odpadů vznikajících
v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků
a o informačním systému sledování toků vy-
braných autovraků (o podrobnostech nakládání
s autovraky), ve znění pozdějších předpisů 270/2015
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Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb.,
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení mo-
torových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel s podmínkou a náležitosti
lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní
důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle
motorového vozidla připoutat bezpečnostním
pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel), ve znění pozdějších před-
pisů 271/2015

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích 294/2015

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpo-
platněných časovým poplatkem 306/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb.,
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných
mýtným 307/2015

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru) – (část sedmá) 320/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů 338/2015

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za pou-
žívání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad 385/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb.,
o registraci vozidel 399/2015

Myslivost

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaře-
ní v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve
znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. 51/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část třináctá) 204/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva ze-
mědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotli-
vých druhů zvěře a o bližších podmínkách pro-
vádění lovu, ve znění pozdějších předpisů 343/2015

Mýtné

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb.,
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných
mýtným 307/2015

Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny,
služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-

kterých náhrad výdajů představitelů podle zá-
kona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náleži-
tostech spojených s výkonem funkce představi-
telů státní moci a některých státních orgánů
a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahra-
zuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 366/2014 Sb. 31/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých 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 po-
slanců Evropského parlamentu, ve znění pozděj-
ších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb. 32/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu stát-
ních 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 poho-
tovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým
se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociál-
ních věcí č. 368/2014 Sb. 33/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 52/2015

Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapiso-
vaných do informačního systému o služebním
platu a způsobu jejich zapisování 57/2015

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu
služby a koeficientů pro výpočet služebního pří-
spěvku 58/2015

Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním
příplatku pro vojáky z povolání 59/2015

Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních
odborností a činností nezbytných pro plnění
úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše
stabilizačního příspěvku 68/2015

Vyhláška o odměně správce pověřeného správou
podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho
hotových výdajů 88/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým
se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství pro
účely životního a existenčního minima a část-
ka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v ná-
rodním hospodářství pro účely státní sociální
podpory 91/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o roz-
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hodné částce pro určení celkové výše mzdových
nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle
zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnan-
ců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů 94/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši
průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2014
pro účely vydávání modrých karet podle zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 95/2015

Nařízení vlády o podrobnostech služebního hod-
nocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku
služebního hodnocení na osobní příplatek stát-
ního zaměstnance 134/2015

Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní
službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci
plat 135/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů 233/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů 278/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních
zaměstnanců 279/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním
příplatku pro vojáky z povolání 282/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice zá-
kladních tarifů pro příslušníky bezpečnostních
sborů pro rok 2015 285/2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základ-
ních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
pro rok 2016 286/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých náhrad výdajů představitelů podle zá-
kona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náleži-
tostech spojených s výkonem funkce představi-
telů státní moci a některých státních orgánů
a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů 329/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých 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 po-

slanců Evropského parlamentu, ve znění pozděj-
ších předpisů 330/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu stát-
ních 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 po-
hotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 331/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti vznik-
lé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-
lých podle pracovněprávních předpisů (nařízení
o úpravě náhrady) 351/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 352/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení průměrné mzdy v národním hospodářství za
1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměst-
nanosti 355/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo ne-
mocí z povolání vojáků při výkonu vojenské zá-
kladní nebo náhradní služby a výkonu vojen-
ských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na
platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-
lých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vo-
jákům a pozůstalým) 394/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na slu-
žebním příjmu po skončení neschopnosti ke
službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu
pozůstalých 397/2015

Náborový příspěvek, kvalifikační příspěvek

Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku,
výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při
přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povo-
lání do služebního poměru a při přeložení po-
skytovaných vojákům 146/2015

Náhrada škody, náhrada škody v souvislosti
s výkonem práce (služby)

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
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zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony 205/2015

Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení
společenského uplatnění způsobené pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání 276/2015

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za
bolest a za ztížení společenského uplatnění pří-
slušníků bezpečnostních sborů 277/2015

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za
bolest a za ztížení společenského uplatnění vo-
jáků 346/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti vznik-
lé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-
lých podle pracovněprávních předpisů (nařízení
o úpravě náhrady) 351/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo ne-
mocí z povolání vojáků při výkonu vojenské zá-
kladní nebo náhradní služby a výkonu vojen-
ských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na
platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-
lých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vo-
jákům a pozůstalým) 394/2015

Nálezy a sdělení Ústavního soudu, Ústavní soud

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014
sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění 14/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 19/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejné-
ho zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29
odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů 97/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) 99/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015
sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení
čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
rekodifikace soukromého práva 115/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015
sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení
§ 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. 170/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015
sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily
do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů 176/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015
sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení
protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zá-
kona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (roz-
počtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2.
2015 177/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015
sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů 187/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015
sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo
jeho jednotlivých ustanovení 199/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení
obecně závazné vyhlášky statutárního města Pře-
rova č. 2/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení
některých povinností při přepravě sypkých a ob-
dobných materiálů na území statutárního města
Přerova 231/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení
nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vy-
dávají pravidla pro prodej zboží a poskytování
služeb na území obce Vojkovice 238/2015

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústav-
ního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. Pl. ÚS-st.
42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účast-
níků nebo vedlejších účastníků řízení před
Ústavním soudem 290/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn.
Pl. ÚS 13/14 ve věci návrhu na zrušení § 16 vy-
hlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znal-
cích a tlumočnících, ve znění pozdějších před-
pisů 297/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn.
Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264
odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád 299/2015

Námořní plavba

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o ná-
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mořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 81/2015

Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů
posádky lodě, průkazech způsobilosti, námoř-
nických knížkách a kapitánském slibu 112/2015

Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů
posádky lodě 142/2015

Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na lodi 336/2015

Národní majetek

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o vý-
konu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (část
devátá) 86/2015

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru) – (část pátá) 320/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o pů-
sobnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnic-
tví státu k některým věcem na jiné právnické
nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony 357/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část osmá) 375/2015

NATURA 2000

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 73/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády 113/2015

Nebytové prostory

Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kte-
rým se upravují některé otázky související s po-
skytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o vý-
konu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů 104/2015

Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a spo-
lečnou přípravu teplé vody pro dům 269/2015

Nemocenské zabezpečení

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014
sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění 14/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (část jedenáctá) 131/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým
se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění
výše redukčních hranic pro úpravu denního vy-
měřovacího základu platných v roce 2016 272/2015

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 před-
pisů, a další související zákony – (část třetí) 317/2015

Nemoci z povolání

Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení
společenského uplatnění způsobené pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání 276/2015

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za
bolest a za ztížení společenského uplatnění pří-
slušníků bezpečnostních sborů 277/2015

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za
bolest a za ztížení společenského uplatnění vo-
jáků 346/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti vznik-
lé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-
lých podle pracovněprávních předpisů (nařízení
o úpravě náhrady) 351/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo ne-
mocí z povolání vojáků při výkonu vojenské zá-
kladní nebo náhradní služby a výkonu vojen-
ských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na
platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-
lých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vo-
jákům a pozůstalým) 394/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na slu-
žebním příjmu po skončení neschopnosti ke
službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu
pozůstalých 397/2015

Nemovitosti

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších
předpisů 23/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o in-
vestičních pobídkách a o změně některých zá-
konů (zákon o investičních pobídkách), ve znění
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pozdějších předpisů, a další související zákony –

(část čtvrtá) 84/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku (oce-
ňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014
Sb. 345/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí 354/2015

Obce, obecní úřady

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 6/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 10/2015

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stano-
vení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdů) 15/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků dodatečných voleb do
zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015 20/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků opakovaného hlasování
do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna
2015 21/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění opravy celkových výsledků voleb do zastu-
pitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října
2014 22/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů – (část druhá) 24/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 28/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 37/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 38/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 45/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků nových voleb do zastu-
pitelstev obcí konaných dne 14. března 2015 47/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 52/2015

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu
služby a koeficientů pro výpočet služebního pří-
spěvku 58/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 70/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 71/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 105/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 118/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakova-
ných voleb do zastupitelstva obce 119/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 129/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 130/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 133/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků nových voleb do zastu-
pitelstev obcí konaných dne 13. června 2015 141/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování
ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,
o způsobu použití a umístění čísel k označení
budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování
budov a o postupu a oznamování přidělení čísel
a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve
znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 147/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 154/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 193/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 209/2015

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanove-
ných procentních částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 213/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení
obecně závazné vyhlášky statutárního města Pře-
rova č. 2/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení
některých povinností při přepravě sypkých a ob-
dobných materiálů na území statutárního města
Přerova 231/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 235/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení
nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vy-
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dávají pravidla pro prodej zboží a poskytování
služeb na území obce Vojkovice 238/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků nových voleb do zastu-
pitelstev obcí konaných dne 26. září 2015 246/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků opakovaných voleb do
zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015 247/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 259/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 281/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 311/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 323/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu
a způsob jeho placení původci radioaktivních
odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku
obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění poz-
dějších předpisů 337/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 342/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku (oce-
ňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014
Sb. 345/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předklá-
daných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 347/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 352/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb.,
o seznamu obecních úřadů a zastupitelských
úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné
správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné
správy), ve znění pozdějších předpisů 360/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů 369/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb.,
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s roz-
šířenou působností, ve znění pozdějších před-
pisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení

území okresů ČR a území obvodů hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 388/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb.,
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozděj-
ších předpisů 389/2015

Občanské právo

– hmotné

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s účinností rekodifikace soukromého práva –

(část třetí) 87/2015

Vyhláška o odměně správce pověřeného správou
podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho
hotových výdajů 88/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o ně-
kterých podmínkách podnikání a o výkonu ně-
kterých činností v oblasti cestovního ruchu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů 341/2015

– procesní

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s účinností rekodifikace soukromého práva –

(části druhá, třetí) 87/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (ka-
tastrální zákon) 139/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 164/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (část druhá) 205/2015

Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro
účely rozhodování o náhradě nákladů řízení
v případech podle § 151 odst. 3 občanského
soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu 254/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část pátá) 375/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
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s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část první) 377/2015

Občanské průkazy

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění
seznamu států, do nichž lze překročit vnější hra-
nici s občanským průkazem 96/2015

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 – (část druhá) 318/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb.,
kterou se provádí zákon o občanských průka-
zech a zákon o cestovních dokladech, ve znění
vyhlášky č. 76/2014 Sb. 321/2015

Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů
a autentizačního certifikátu 386/2015

Obchod

– zahraniční

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 38/
/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb. 48/2015

Obnovitelné zdroje energie

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (části třináctá, čtrnáctá) 131/2015

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech
pro stanovení výkupních cen pro výrobu elek-
třiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení
doby životnosti výroben elektřiny a výroben
tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška
o technicko-ekonomických parametrech) 296/2015

Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla 403/2015

Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobe-
nou z obnovitelných zdrojů energie v jiném člen-
ském státě Evropské unie (vyhláška o kompen-
zaci) 404/2015

Ocenění, zásluhy

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/
/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělo-

vaných Ministerstvem kultury, ve znění pozděj-
ších předpisů 26/2015

Očkovací látky

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním
složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní
a mimořádná očkování pro rok 2016 261/2015

Odbory

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 12/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 44/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozší-
ření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího
stupně 53/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 102/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozší-
ření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní
smlouvě vyššího stupně 117/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozší-
ření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího
stupně 128/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozší-
ření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího
stupně 186/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 190/2015

Odpady

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů 27/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb.,
o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s od-
pady, ve znění pozdějších předpisů 212/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o od-
padech 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 od-
padech 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 ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů 223/2015

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného od-
běru pneumatik 248/2015
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Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady z auto-
vraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení
jejich evidence a evidence odpadů vznikajících
v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků
a o informačním systému sledování toků vybra-
ných autovraků (o podrobnostech nakládání
s autovraky), ve znění pozdějších předpisů 270/2015

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípust-
ného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech 401/2015

Ochrana práv k odrůdám

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb.,
o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, unifor-
mity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění
pozdějších předpisů 362/2015

Ochrana spotřebitele

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) – (část sedmá) 206/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část první) 378/2015

Ochrana volně žijících živočichů a planě rostou-
cích rostlin

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o vý-
konu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (část
osmá) 86/2015

Ochrana zvířat

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat 74/2015

Osivo a sadba

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb.,
o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, unifor-
mity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění
pozdějších předpisů 362/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb.,
o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstova-
ných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/
/2013 Sb. 368/2015

Ověřování

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stano-
vení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdů) – (část devátá) 15/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb.,
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozděj-
ších předpisů 389/2015

Ovoce a zelenina

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření
společné organizace trhu s ovocem a zeleninou,
ve znění pozdějších předpisů 179/2015

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 vinohrad-
nictví 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 327/2015

Ovzduší

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část třetí) 382/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zá-
kona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky
č. 155/2014 Sb. 406/2015

Označování ulic, veřejných prostranství a budov

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování
ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,
o způsobu použití a umístění čísel k označení
budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování
budov a o postupu a oznamování přidělení čísel
a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve
znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 147/2015

Paliva a maziva

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (část šestá) 131/2015

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na
bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným,
částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení 395/2015

Památky

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
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Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek 108/2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochran-
ných podmínek 109/2015

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky 182/2015

Pamětní mince

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
k 750. výročí založení Českých Budějovic 36/2015

Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský oblou-
kový most“ po 5 000 Kč 90/2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem
Hrozným 126/2015

Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč
k 600. výročí upálení mistra Jana Husa 138/2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
k 200. výročí narození Jana Pernera 210/2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
k 200. výročí představení parovozu Josefem
Božkem 211/2015

Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most
v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč 260/2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny
k 250. výročí narození Václava Tháma 265/2015

Parlament

Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb.,
o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších
předpisů 16/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb.,
kterou se stanoví bližší podmínky způsobu slo-
žení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku
na volební náklady v souvislosti s konáním voleb
do Parlamentu ČR, ve znění vyhlášky č. 345/
/2006 Sb. 34/2015

Peněžní organizace

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva fi-
nancí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona 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 zákona č. 60/
/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů 116/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část šestá) 204/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách ČR, ve znění pozděj-
ších předpisů, a některé další zákony – (části
druhá, třetí) 219/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o po-
jišťování a financování vývozu se státní podpo-
rou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nej-
vyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů 220/2015

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 ban-
kami a jinými finančními institucemi, ve znění
pozdějších předpisů 251/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb.,
o předkládání výkazů bankami a pobočkami za-
hraničních bank České národní bance, ve znění
vyhlášky č. 216/2014 Sb. 300/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb.,
o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními
družstvy České národní bance, ve znění vyhláš-
ky č. 310/2014 Sb. 301/2015

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu 374/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (části první,
druhá) 375/2015

Penzijní pojištění, penzijní připojištění,
doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy,
penzijní společnosti

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (část šestá) 205/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část dvacátá šestá) 377/2015

Platební neschopnost

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o roz-
hodné částce pro určení celkové výše mzdo-
vých nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměst-
nanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů 94/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část čtrnáctá) 377/2015
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Plemenitba hospodářských zvířat

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů 168/2015

Plyn, plynárenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 131/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celko-
vém množství elektřiny a plynu spotřebovaném
v ČR v roce 2014 149/2015

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro
regulaci cen v plynárenství 195/2015

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro
regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektro-
energetice a plynárenství 196/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb.,
o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajiš-
tění bezpečnostního standardu dodávky plynu 215/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb.,
o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předáva-
ných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve
znění vyhlášky č. 325/2013 Sb. 216/2015

Nařízení vlády o státní energetické koncepci
a o územní energetické koncepci 232/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenových rozhodnutí 249/2015

Vyhláška o regulačním výkaznictví 262/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenových rozhodnutí 316/2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenových rozhodnutí 335/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 349/2015

Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na čin-
nost Energetického regulačního úřadu 392/2015

Podporované zdroje energie

Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z pod-
porovaných zdrojů energie 402/2015

Pohonné hmoty

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů 157/2015

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za po-
užívání silničních motorových vozidel a strav-
ného a o stanovení průměrné ceny pohonných
hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 385/2015

Pohřebnictví

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o re-
gulaci reklamy a o změně a doplnění zákona
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 202/2015

Pojištění, pojišťovnictví

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů 1/2015

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Ceno-
vého předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen po-
skytovaných zdravotních služeb, stanovení ma-
ximálních cen zdravotních služeb poskytova-
ných zubními lékaři hrazených z veřejného zdra-
votního pojištění a specifických zdravotních
výkonů 13/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014
sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění 14/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku
a přepočtu starobních důchodů některých hor-
níků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před
rokem 1993 69/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva fi-
nancí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona 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 zákona č. 60/
/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů 116/2015

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu
u osoby, za kterou je plátcem pojistného na ve-
řejné zdravotní pojištění stát 158/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozděj-
ších předpisů – (části druhá, třetí, čtvrtá) 200/2015
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Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část osmnáctá) 204/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (části sedmá, osmá, dvanáctá) 205/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o po-
jišťování a financování vývozu se státní podpo-
rou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nej-
vyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů 220/2015

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 pojiš-
ťovnami, ve znění pozdějších předpisů 252/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým
se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění
výše redukčních hranic pro úpravu denního vy-
měřovacího základu platných v roce 2016 272/2015

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
hrazených služeb a regulačních omezení pro
rok 2016 273/2015

Vyhláška o nákladových indexech věkových sku-
pin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění
pro rok 2016 303/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné
ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část čtvrtá) 314/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodno-
tami, ve znění pozdějších předpisů 350/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění
pozdějších předpisů 371/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část dva-
cátá první) 375/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti

s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část šestá) 377/2015

Policie

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hod-
nostního označení příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějších předpisů 89/2015

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních
stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel, plavidel a letadel
Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii
ČR (o policejním označení) 122/2015

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě
k plnění úkolů Policie ČR v období do 31. ledna
2016 159/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část pátá) 204/2015

Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské
služby ČR k plnění úkolů Policie ČR v období
do 29. února 2016 287/2015

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 – (část jede-
náctá) 318/2015

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě
k plnění úkolů Policie ČR v období do 31. pro-
since 2016 396/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti urče-
ných ústavních činitelů ČR 398/2015

Pomoc obětem trestné činnosti

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, a další související zákony – (část čtvrtá) 77/2015

Poplatky

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o ná-
mořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část druhá) 81/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s účinností rekodifikace soukromého práva –

(část první) 87/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších před-
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pisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů 103/2015

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše po-
platku za přírodní minerální vodu odebíranou
ze zdroje přírodní minerální vody 150/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část třetí) 204/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) – (část čtvrtá) 206/2015

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 závaž-
ných havárií) 224/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů 266/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony – (část čtvrtá) 268/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu vý-
počtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů
a čísel, ve znění pozdějších předpisů 284/2015

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpo-
platněných časovým poplatkem 306/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb.,
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných
mýtným 307/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné
ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část osmá) 314/2015

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 – (část osmá) 318/2015

Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na čin-
nost Energetického regulačního úřadu 392/2015

Pošta

Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu pro-
vozoven pro poskytování základních služeb 178/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zá-
konů (zákon o poštovních službách), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 319/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část pátá) 378/2015

Potraviny

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb.,
o veterinárních a hygienických požadavcích na
živočišné produkty, které nejsou upraveny
přímo použitelnými předpisy Evropských spole-
čenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. 11/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb.,
kterou se stanoví požadavky pro přírodní sla-
didla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi
kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bon-
bony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb. 148/2015

Vyhláška o informační povinnosti příjemce potra-
vin v místě určení 172/2015

Požární ochrana

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru) – (část druhá) 320/2015

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služeb-
ních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru
ČR, způsob označení příslušnosti k Hasičskému
záchrannému sboru ČR a odlišujícího označení,
vzory služebních průkazů a průkazů zaměst-
nanců a způsob prokázání příslušnosti služeb-
ním průkazem a vzory velkého a malého znaku
Hasičského záchranného sboru ČR a základní
znaky charakterizující prapor Hasičského zá-
chranného sboru ČR (výstrojní vyhláška hasič-
ského záchranného sboru) 407/2015

Pracovněprávní (služební) vztahy

Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby 4/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o ná-
mořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 81/2015

Nařízení vlády o oborech státní služby 106/2015

Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů
posádky lodě 142/2015

Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku,
výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při
přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povo-
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lání do služebního poměru a při přeložení po-
skytovaných vojákům 146/2015

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou za-
kázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnan-
kyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám
do konce devátého měsíce po porodu, o pracích
a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mo-
hou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce
konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška
o zakázaných pracích a pracovištích) 180/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o za-
městnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
ČR a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů 203/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (části první, pátá) 205/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů 233/2015

Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení
společenského uplatnění způsobené pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání 276/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů 278/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních
zaměstnanců 279/2015

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizují-
cím zářením 291/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony – (část
čtvrtá) 298/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti vznik-
lé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-
lých podle pracovněprávních předpisů (nařízení
o úpravě náhrady) 351/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část dvacátá první) 377/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo ne-

mocí z povolání vojáků při výkonu vojenské zá-
kladní nebo náhradní služby a výkonu vojen-
ských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na
platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-
lých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vo-
jákům a pozůstalým) 394/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na slu-
žebním příjmu po skončení neschopnosti ke
službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu
pozůstalých 397/2015

Pravidla plavebního provozu

Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pra-
vidla plavebního provozu) 67/2015

Prekursory drog

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomoc-
ných látek a jejich ročních množstevních limitech 242/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb.,
o vzorech formulářů a průkazu inspektora a li-
mitních množstvích látek podle zákona o prekur-
sorech drog 326/2015

Probační a mediační služba

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část dvanáctá) 204/2015

Protiprávnost komunistického režimu

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 – (část dva-
náctá) 318/2015

Průkazy, služební průkazy a jiné

Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze
plavidel 42/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských prů-
kazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších
předpisů 43/2015

Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance
pověřeného vykonávat ve služebních úřadech
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kontrolu ve služebních vztazích státních zaměst-
nanců 63/2015

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služeb-
ních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru
ČR, způsob označení příslušnosti k Hasičskému
záchrannému sboru ČR a odlišujícího označení,
vzory služebních průkazů a průkazů zaměst-
nanců a způsob prokázání příslušnosti služeb-
ním průkazem a vzory velkého a malého znaku
Hasičského záchranného sboru ČR a základní
znaky charakterizující prapor Hasičského zá-
chranného sboru ČR (výstrojní vyhláška hasič-
ského záchranného sboru) 407/2015

Přestupky a jiné správní delikty

Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991
Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve
znění pozdějších předpisů 41/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 19/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejné-
ho zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29
odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů 97/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské sku-
pině a o změně souvisejících zákonů, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 127/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o re-
sortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozděj-
ších předpisů 200/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vy-
hledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů
z mořského dna za hranicemi pravomocí států
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 201/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony 204/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) 206/2015

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 závaž-
ných havárií) 224/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (části první,
druhá) 267/2015

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru) 320/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o ně-
kterých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů 341/2015

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu 374/2015

Půda, pozemky, území, pozemkové úřady

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších
předpisů 23/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991
Sb., o Státním fondu životního prostředí České
republiky, ve znění pozdějších předpisů 41/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 50/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními 72/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 73/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatření a o změně
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů 75/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství 76/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády 113/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
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v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 185/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků 344/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku (oce-
ňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014
Sb. 345/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí 354/2015

Pyrotechnické výrobky, ohňostroje

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) – (části první, druhá) 206/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyro-
technických výrobků, podmínek, za nichž lze
uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení
povolení 207/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na py-
rotechnické výrobky a jejich uvádění na trh 208/2015

Vyhláška o provádění ohňostrojných prací 288/2015

Radioaktivní odpad

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu
a způsob jeho placení původci radioaktivních
odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku
obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění
pozdějších předpisů 337/2015

Radiokomunikace

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších předpisů 7/2015

Regionální rozvoj

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony 298/2015

Registrace vozidel, registrační značky

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb.,
o registraci vozidel 399/2015

Regulační výkazy

Vyhláška o regulačním výkaznictví 262/2015

Rehabilitace, restituce

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 – (část dva-
náctá) 318/2015

Reklama

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o re-
gulaci reklamy a o změně a doplnění zákona
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 202/2015

Rodinný dům, skupinové rodinné domy,
rekreační chalupa, rekreační domek, rekreační
chata, zahrádkářská chata

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku (oce-
ňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014
Sb. 345/2015

Ropa, zemní plyn

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (část šestá) 131/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vy-
hledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů
z mořského dna za hranicemi pravomocí států
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 201/2015

Rostlinolékařská péče

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření
společné organizace trhu s ovocem a zeleninou,
ve znění pozdějších předpisů 179/2015

Rozhlas

Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb.,
o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 79/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o re-
gulaci reklamy a o změně a doplnění zákona
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
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č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 202/2015

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 – (část de-
sátá) 318/2015

Rozpočtové a příspěvkové organizace

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů 369/2015

Rozpočty (státní i jiné)

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů 24/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů 25/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (část dvanáctá) 131/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015
sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení
protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zá-
kona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (roz-
počtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2.
2015 177/2015

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanove-
ných procentních částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 213/2015

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního
rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporo-
vaných zdrojích energie pro rok 2016 283/2015

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru) – (část čtvrtá) 320/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.,

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předklá-
daných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 347/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb.,
o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění
pozdějších předpisů 353/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb.,
o rozsahu, struktuře a termínech údajů předklá-
daných pro vypracování návrhu státního závě-
rečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení
návrhů závěrečných účtů kapitol státního roz-
počtu, ve znění pozdějších předpisů 356/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o pů-
sobnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnic-
tví státu k některým věcem na jiné právnické
nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (části první, druhá) 357/2015

Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořá-
dání vztahů se státním rozpočtem, státními fi-
nančními aktivy a Národním fondem (vyhláška
o finančním vypořádání) 367/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.,
o účetních záznamech v technické formě vybra-
ných účetních jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních
záznamech), ve znění pozdějších předpisů 370/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část druhá) 382/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým
státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů 391/2015

Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2016 400/2015

Ryby, rybářství, rybolov

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část šestnáctá) 204/2015

Řidiči

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
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pravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských prů-
kazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších
předpisů 43/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů 256/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb.,
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení mo-
torových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel s podmínkou a náležitosti
lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní
důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle
motorového vozidla připoutat bezpečnostním
pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel), ve znění pozdějších před-
pisů 271/2015

Sázky, loterie a jiné podobné hry

Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o lo-
teriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů 380/2015

Senát

Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb.,
o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších
předpisů 16/2015

Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské
hodnosti

Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro
jednotlivé vojenské hodnosti 60/2015

Seznam zdravotních výkonů

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodno-
tami, ve znění pozdějších předpisů 350/2015

Služby

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Ceno-
vého předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen po-
skytovaných zdravotních služeb, stanovení ma-
ximálních cen zdravotních služeb poskytova-
ných zubními lékaři hrazených z veřejného zdra-
votního pojištění a specifických zdravotních
výkonů 13/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot
a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti
a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s po-

skytováním veřejných služeb v přepravě cestují-
cích 49/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zá-
kony – (část čtvrtá) 82/2015

Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociál-
ních službách 98/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů 103/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kte-
rým se upravují některé otázky související s po-
skytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o vý-
konu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů 104/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o po-
skytování služby péče o dítě v dětské skupi-
ně a o změně souvisejících zákonů, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 127/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 131/2015

Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních
služeb vojenskými poskytovateli, oborech am-
bulantní péče, u kterých voják z povolání může
uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdra-
votních služeb, a podmínkách organizace plnění
úkolů vojenských fakultních nemocnic (o pod-
mínkách poskytování zdravotních služeb vojen-
skými poskytovateli) 156/2015

Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu pro-
vozoven pro poskytování základních služeb 178/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o re-
sortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozděj-
ších předpisů 200/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
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zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (části devátá, desátá) 205/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení
nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vy-
dávají pravidla pro prodej zboží a poskytování
služeb na území obce Vojkovice 238/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony 267/2015

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
hrazených služeb a regulačních omezení pro
rok 2016 273/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů 278/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zá-
konů (zákon o poštovních službách), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 319/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 349/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část pátá) 378/2015

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 408/2015

Služební odznaky, stejnokroje, vozidla

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních
stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel, plavidel a letadel
Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii
ČR (o policejním označení) 122/2015

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služeb-
ních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru
ČR, způsob označení příslušnosti k Hasičskému
záchrannému sboru ČR a odlišujícího označení,
vzory služebních průkazů a průkazů zaměst-
nanců a způsob prokázání příslušnosti služeb-
ním průkazem a vzory velkého a malého znaku
Hasičského záchranného sboru ČR a základní
znaky charakterizující prapor Hasičského zá-
chranného sboru ČR (výstrojní vyhláška hasič-
ského záchranného sboru) 407/2015

Služební úřad

Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služeb-
ního úřadu 92/2015

Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného
místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů
sladění rodinného a osobního života s výkonem
státní služby 144/2015

Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s ozna-
mováním podezření ze spáchání protiprávního
jednání ve služebním úřadu 145/2015

Služební zařazení

Vyhláška o stanovení typových služebních zařa-
zení s rozhodnou dobou 153/2015

Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy,
dohody a úmluvy

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlá-
šení převodních tabulek stupňů utajení podle
mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 333/2015

Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti někte-
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regis-
tru smluv (zákon o registru smluv) 340/2015

Sociálně ekonomické informace, statistika, účet-
nictví, účetní výkazy

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 140/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vy-
hledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů
z mořského dna za hranicemi pravomocí států
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 201/2015

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 podni-
kateli účtujícími v soustavě podvojného účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů 250/2015

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 ban-
kami a jinými finančními institucemi, ve znění
pozdějších předpisů 251/2015

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 pojiš-
ťovnami, ve znění pozdějších předpisů 252/2015

Sdělení Českého statistického úřadu o aktuali-
zaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů
(IR-DRG) 255/2015

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na
rok 2016 302/2015

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 324/2015
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Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které
vedou jednoduché účetnictví 325/2015

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci
Číselníku měn a fondů (ČMF) 332/2015

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení
klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) 348/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů 369/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.,
o účetních záznamech v technické formě vybra-
ných účetních jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních
záznamech), ve znění pozdějších předpisů 370/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění
pozdějších předpisů 371/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků 372/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb.,
o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR
(konsolidační vyhláška státu) 373/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část třetí) 377/2015

Sociálně-právní ochrana dětí

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (část třetí) 205/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné
ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část pátá) 314/2015

Sociální zabezpečení (včetně důchodového
pojištění, důchodového spoření a státní
sociální podpory)

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku

a přepočtu starobních důchodů některých hor-
níků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před
rokem 1993 69/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým
se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství pro
účely životního a existenčního minima a část-
ka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v ná-
rodním hospodářství pro účely státní sociální
podpory 91/2015

Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociál-
ních službách 98/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (části druhá, třetí, čtvrtá) 131/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o dů-
chodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů 163/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (části sedmá, osmá, dvanáctá) 205/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů 233/2015

Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího zá-
kladu 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 zvý-
šení důchodů v roce 2016 244/2015

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 před-
pisů, a další související zákony 317/2015

Zákon o ukončení důchodového spoření 376/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (části čtvrtá, šestá, devátá, desátá, dvacátá
pátá) 377/2015

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci 381/2015

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na
bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným,
částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení 395/2015
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Soudní řád správní

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s účinností rekodifikace soukromého práva –

(část čtvrtá) 87/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část šestá) 375/2015

Soudy

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014
sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění 14/2015

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stano-
vení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdů) – (část osmá) 15/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých náhrad výdajů představitelů podle zá-
kona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náleži-
tostech spojených s výkonem funkce představi-
telů státní moci a některých státních orgánů
a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahra-
zuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 366/2014 Sb. 31/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých 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 po-
slanců Evropského parlamentu, ve znění pozděj-
ších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb. 32/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, a další související zákony – (část třetí) 77/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o vý-
konu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (části
první, třetí, čtvrtá) 86/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s účinností rekodifikace soukromého práva –

(části první, třetí, čtvrtá) 87/2015

Vyhláška o odměně správce pověřeného správou
podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho
hotových výdajů 88/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 19/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zá-

konů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29
odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů 97/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) 99/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015
sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení
čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
rekodifikace soukromého práva 115/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon) 139/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 164/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 165/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015
sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení
§ 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. 170/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015
sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily
do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů 176/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015
sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení
protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zá-
kona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (roz-
počtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2.
2015 177/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015
sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů 187/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015
sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo
jeho jednotlivých ustanovení 199/2015
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Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení
obecně závazné vyhlášky statutárního města Pře-
rova č. 2/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení
některých povinností při přepravě sypkých a ob-
dobných materiálů na území statutárního města
Přerova 231/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení
nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vy-
dávají pravidla pro prodej zboží a poskytování
služeb na území obce Vojkovice 238/2015

Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro
účely rozhodování o náhradě nákladů řízení
v případech podle § 151 odst. 3 občanského
soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu 254/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu
státního zastupitelství, zřízení poboček někte-
rých státních zastupitelství a podrobnostech
o úkonech prováděných právními čekateli, ve
znění pozdějších předpisů 263/2015

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústav-
ního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. Pl. ÚS-st.
42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účast-
níků nebo vedlejších účastníků řízení před
Ústavním soudem 290/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn.
Pl. ÚS 13/14 ve věci návrhu na zrušení § 16 vy-
hlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znal-
cích a tlumočnících, ve znění pozdějších před-
pisů 297/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn.
Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264
odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád 299/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých náhrad výdajů představitelů podle zá-
kona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náleži-
tostech spojených s výkonem funkce představi-
telů státní moci a některých státních orgánů
a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů 329/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu a ně-
kterých 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 po-
slanců Evropského parlamentu, ve znění pozděj-
ších předpisů 330/2015

Státní fond dopravní infrastruktury

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony – (část pátá) 268/2015

Státní fond životního prostředí

Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991
Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve
znění pozdějších předpisů – (část druhá) 41/2015

Státní hmotné rezervy

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (část šestá) 131/2015

Státní hranice

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné
ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část šestá) 314/2015

Státní podnik

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zá-
konů (zákon o poštovních službách), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 319/2015

Státní služba

Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby 4/2015

Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance
pověřeného vykonávat ve služebních úřadech
kontrolu ve služebních vztazích státních zaměst-
nanců 63/2015

Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služeb-
ního úřadu 92/2015

Nařízení vlády o oborech státní služby 106/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (část patnáctá) 131/2015

Nařízení vlády o podrobnostech služebního hod-
nocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku
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služebního hodnocení na osobní příplatek stát-
ního zaměstnance 134/2015

Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní
službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci
plat 135/2015

Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek
a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické
zkoušky 136/2015

Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze
přijmout osobu do služebního poměru na dobu
určitou 137/2015

Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného
místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů
sladění rodinného a osobního života s výkonem
státní služby 144/2015

Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s ozna-
mováním podezření ze spáchání protiprávního
jednání ve služebním úřadu 145/2015

Nařízení vlády o výkonu státní služby na služeb-
ním působišti mimo území ČR ve svátek 161/2015

Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 162/2015

Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele
o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou stát-
ními občany ČR 175/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015
sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo
jeho jednotlivých ustanovení 199/2015

Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulár-
ních hodností a postupu při jejich přiznávání
a propůjčování 274/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních
zaměstnanců 279/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony – (část
pátá) 298/2015

Státní správa

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 131/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (část jedenáctá) 205/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) 206/2015

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 závaž-
ných havárií) 224/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony 298/2015

Státní svátky, svátky, významné dny

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o vý-
znamných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů 359/2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za od-
borné úkony provedené Státním ústavem pro
kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických
prostředcích 61/2015

Státní volební komise

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků dodatečných voleb do
zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015 20/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků opakovaného hlasování
do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna
2015 21/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění opravy celkových výsledků voleb do zastu-
pitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října
2014 22/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků nových voleb do zastu-
pitelstev obcí konaných dne 14. března 2015 47/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků nových voleb do zastu-
pitelstev obcí konaných dne 13. června 2015 141/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků nových voleb do zastu-
pitelstev obcí konaných dne 26. září 2015 246/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků opakovaných voleb do
zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015 247/2015

Státní zaměstnanci

Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance
pověřeného vykonávat ve služebních úřadech
kontrolu ve služebních vztazích státních zaměst-
nanců 63/2015

Nařízení vlády o podrobnostech služebního hod-
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nocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku
služebního hodnocení na osobní příplatek stát-
ního zaměstnance 134/2015

Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní
službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci
plat 135/2015

Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného
místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů
sladění rodinného a osobního života s výkonem
státní služby 144/2015

Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s ozna-
mováním podezření ze spáchání protiprávního
jednání ve služebním úřadu 145/2015

Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 162/2015

Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulár-
ních hodností a postupu při jejich přiznávání
a propůjčování 274/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních
zaměstnanců 279/2015

Státní zastupitelství, státní zástupci

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu stát-
ních 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 poho-
tovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým
se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociál-
ních věcí č. 368/2014 Sb. 33/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu
státního zastupitelství, zřízení poboček někte-
rých státních zastupitelství a podrobnostech
o úkonech prováděných právními čekateli, ve
znění pozdějších předpisů 263/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení výše platové základny pro určení platu stát-
ních 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 poho-
tovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 331/2015

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory
prováděné laboratořemi Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce pro účely kontroly 132/2015

Státní zemědělský intervenční fond

Nařízení vlády o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 50/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními 72/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 73/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat 74/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatření a o změně
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů 75/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství 76/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády 113/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření
společné organizace trhu s ovocem a zeleninou,
ve znění pozdějších předpisů 179/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 185/2015

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 vinohrad-
nictví 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 327/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
provádění dočasné mimořádné podpory pro ze-
mědělce v odvětví živočišné výroby 366/2015

Stavby, stavebnictví, stavební úřady

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb.,
kterou se vydává stavební a technický řád drah,
ve znění pozdějších předpisů 8/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších
předpisů 23/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí), ve znění pozděj-
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ších předpisů, a další související zákony – (část
čtvrtá) 39/2015

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení
Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 121/2015

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007
Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice
územního rozvoje a územně plánovací doku-
mentaci, závazných stanovisek při ochraně zá-
jmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hos-
podaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
a podmínky pro určení energetických zařízení 191/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku (oce-
ňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014
Sb. 345/2015

Stravování, stravné

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, ve znění pozdějších před-
pisů 17/2015

Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku,
výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při
přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povo-
lání do služebního poměru a při přeložení po-
skytovaných vojákům 146/2015

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahra-
ničního stravného pro rok 2016 309/2015

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za po-
užívání silničních motorových vozidel a strav-
ného a o stanovení průměrné ceny pohonných
hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 385/2015

Střet zájmů

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (část desátá) 131/2015

Školy, vzdělávání

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání 3/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, ve znění pozdějších před-
pisů 17/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zá-
kony 82/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zá-

konů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) 99/2015

Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele
o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou stát-
ními občany ČR 175/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v zá-
kladním, středním a vyšším odborném vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů 197/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb.,
kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní
výchovy a ochranné výchovy ve školských za-
řízeních, ve znění pozdějších předpisů 198/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů 214/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vy-
učovací, přímé výchovné, přímé speciálně peda-
gogické a přímé pedagogicko-psychologické čin-
nosti pedagogických pracovníků, ve znění naří-
zení vlády č. 273/2009 Sb. 239/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci při-
jímacího řízení ke vzdělávání ve středních ško-
lách, ve znění pozdějších předpisů 245/2015

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu vý-
zkumných organizací schválených pro přijímání
výzkumných pracovníků ze třetích zemí 310/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pe-
dagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 379/2015

Tabák

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů 157/2015

Tajemství (státní, hospodářské, obchodní a jiné)

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část sedmnáctá) 204/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb.,
o administrativní bezpečnosti a o registrech uta-
jovaných informací, ve znění pozdějších před-
pisů 275/2015
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Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlá-
šení převodních tabulek stupňů utajení podle
mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 333/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část
šestnáctá) 375/2015

Telekomunikace

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu vý-
počtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů
a čísel, ve znění pozdějších předpisů 284/2015

Televize

Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb.,
o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 79/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o re-
gulaci reklamy a o změně a doplnění zákona
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 202/2015

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 – (část de-
sátá) 318/2015

Teplo, teplá voda, teplárenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kte-
rým se upravují některé otázky související s po-
skytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o vý-
konu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů 104/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 131/2015

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007
Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice
územního rozvoje a územně plánovací doku-
mentaci, závazných stanovisek při ochraně zá-

jmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hos-
podaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
a podmínky pro určení energetických zařízení 191/2015

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro
regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství 194/2015

Nařízení vlády o státní energetické koncepci
a o územní energetické koncepci 232/2015

Vyhláška o regulačním výkaznictví 262/2015

Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a spo-
lečnou přípravu teplé vody pro dům 269/2015

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech
pro stanovení výkupních cen pro výrobu elek-
třiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení
doby životnosti výroben elektřiny a výroben
tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška
o technicko-ekonomických parametrech) 296/2015

Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z pod-
porovaných zdrojů energie 402/2015

Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla 403/2015

Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku
tepelné energie při společném měření odebra-
ného množství tepelné energie 405/2015

Těžba nerostů

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku
a přepočtu starobních důchodů některých hor-
níků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před
rokem 1993 69/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vy-
hledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů
z mořského dna za hranicemi pravomocí států
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 201/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část čtvrtá) 204/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) – (část šestá) 206/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb.,
kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve
znění pozdějších předpisů 237/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb.,
o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších
předpisů 305/2015

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
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a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru) – (část třetí) 320/2015

Tlaková zařízení, tlakové nádoby

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení
vlády č. 621/2004 Sb. 93/2015

Trestní právo

– hmotné

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o vý-
konu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (část
pátá) 86/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 165/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu
státního zastupitelství, zřízení poboček někte-
rých státních zastupitelství a podrobnostech
o úkonech prováděných právními čekateli, ve
znění pozdějších předpisů 263/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část de-
vátá) 375/2015

– procesní

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, a další související zákony – (část druhá) 77/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o vý-
konu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (části
první, druhá, čtvrtá, pátá, šestá) 86/2015

Vyhláška o odměně správce pověřeného správou
podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho
hotových výdajů 88/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část de-
vátá) 375/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část dvacátá třetí) 377/2015

– Rejstřík trestů

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-

kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část druhá) 204/2015

Úrazové pojištění

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (část dvanáctá) 205/2015

Úřad práce České republiky

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o za-
městnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
ČR a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů 203/2015

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 před-
pisů, a další související zákony – (část čtvrtá) 317/2015

Úřednické zkoušky

Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek
a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické
zkoušky 136/2015

Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 162/2015

Ústavní činitelé

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti urče-
ných ústavních činitelů ČR 398/2015

Ústavní výchova, ochranná výchova a preven-
tivně výchovná péče

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb.,
kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní
výchovy a ochranné výchovy ve školských za-
řízeních, ve znění pozdějších předpisů 198/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pe-
dagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 379/2015

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991
Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve
znění pozdějších předpisů 41/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb.,
o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstova-
ných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/
/2013 Sb. 368/2015
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Územní členění státu

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb.,
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s roz-
šířenou působností, ve znění pozdějších před-
pisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení
území okresů ČR a území obvodů hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 388/2015

Vazba

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění
pozdějších předpisů 18/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část sedmá) 204/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část osmá) 377/2015

Veřejná podpora a jiné podpory

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra
veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR, ve
znění pozdějších předpisů 100/2015

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 vinohrad-
nictví 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 327/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
provádění dočasné mimořádné podpory pro ze-
mědělce v odvětví živočišné výroby 366/2015

Veřejná správa

Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o pří-
slušnosti správ národních parků a správ chráně-
ných krajinných oblastí k výkonu státní správy
ve správních obvodech tvořených národními pří-
rodními rezervacemi, národními přírodními pa-
mátkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění
pozdějších předpisů 110/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 131/2015

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 závaž-
ných havárií) 224/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů 278/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb.,
o seznamu obecních úřadů a zastupitelských
úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné
správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné
správy), ve znění pozdějších předpisů 360/2015

Veřejné rejstříky

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s účinností rekodifikace soukromého práva –

(část pátá) 87/2015

Veřejné sbírky

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část
sedmnáctá) 375/2015

Veřejné výzkumné instituce

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu vý-
zkumných organizací schválených pro přijímání
výzkumných pracovníků ze třetích zemí 310/2015

Veřejné zakázky

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 40/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb.,
o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o ve-
řejných zakázkách a náležitostech profilu zada-
vatele 171/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a ře-
šení krize na finančním trhu a v souvislosti
s úpravou systému pojištění vkladů – (část
čtrnáctá) 375/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů
pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vy-
mezení zboží pořizovaného Českou republikou
– Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní
finanční limit, a o přepočtech částek stanovených
v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na
českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a na-
řízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona,
ve znění pozdějších předpisů 393/2015
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Veterinární péče

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb.,
o veterinárních a hygienických požadavcích na
živočišné produkty, které nejsou upraveny
přímo použitelnými předpisy Evropských spole-
čenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. 11/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb.,
o veterinárních požadavcích na obchodování se
spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o ve-
terinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích
zemí, ve znění pozdějších předpisů 64/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů 168/2015

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády
č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povin-
ností příjemcům živočišných produktů v místě
určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb. 174/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb.,
o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky
a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky
č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat
na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. 192/2015

Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů
spojených s vytištěním veterinárního osvědčení
k vývozu a výše paušální částky nákladů spoje-
ných s prováděním pohraniční veterinární kon-
troly pro roky 2016 a 2017 363/2015

Vědecko-technický rozvoj

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu vý-
zkumných organizací schválených pro přijímání
výzkumných pracovníků ze třetích zemí 310/2015

Vězeňská služba a justiční stráž České republiky

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svo-
body, ve znění pozdějších předpisů 19/2015

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních
stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel, plavidel a letadel
Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii
ČR (o policejním označení) 122/2015

Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské
služby ČR k plnění úkolů Policie ČR v období
do 29. února 2016 287/2015

Víno, vinařství

Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů
pro přepravu vinařských produktů na území ČR 143/2015

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 vinohrad-
nictví 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 327/2015

Vláda České republiky

Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby 4/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/
/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělo-
vaných Ministerstvem kultury, ve znění pozděj-
ších předpisů 26/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot
a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti
a o způsobu jejich prokazování v souvislosti
s poskytováním veřejných služeb v přepravě
cestujících 49/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 50/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaře-
ní v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve
znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. 51/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 52/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na zdra-
votnické prostředky 54/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na
aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 55/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na dia-
gnostické zdravotnické prostředky in vitro 56/2015

Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapiso-
vaných do informačního systému o služebním
platu a způsobu jejich zapisování 57/2015

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu
služby a koeficientů pro výpočet služebního pří-
spěvku 58/2015

Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním
příplatku pro vojáky z povolání 59/2015

Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro
jednotlivé vojenské hodnosti 60/2015

Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních
odborností a činností nezbytných pro plnění
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úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše
stabilizačního příspěvku 68/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku
a přepočtu starobních důchodů některých hor-
níků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před
rokem 1993 69/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními 72/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 73/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat 74/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatření a o změně
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů 75/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství 76/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hod-
nostního označení příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějších předpisů 89/2015

Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služeb-
ního úřadu 92/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení
vlády č. 621/2004 Sb. 93/2015

Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociál-
ních službách 98/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra
veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR, ve
znění pozdějších předpisů 100/2015

Nařízení vlády o oborech státní služby 106/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády 113/2015

Nařízení vlády o podrobnostech služebního hod-
nocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku
služebního hodnocení na osobní příplatek stát-
ního zaměstnance 134/2015

Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní
službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci
plat 135/2015

Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek
a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické
zkoušky 136/2015

Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze
přijmout osobu do služebního poměru na dobu
určitou 137/2015

Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů
pro přepravu vinařských produktů na území ČR 143/2015

Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného
místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů
sladění rodinného a osobního života s výkonem
státní služby 144/2015

Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s ozna-
mováním podezření ze spáchání protiprávního
jednání ve služebním úřadu 145/2015

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše po-
platku za přírodní minerální vodu odebíranou
ze zdroje přírodní minerální vody 150/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na
hračky, ve znění pozdějších předpisů 151/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo
poskytnutí služby pro použití režimu přenesení
daňové povinnosti 155/2015

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu
u osoby, za kterou je plátcem pojistného na ve-
řejné zdravotní pojištění stát 158/2015

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě
k plnění úkolů Policie ČR v období do 31. ledna
2016 159/2015

Nařízení vlády o výkonu státní služby na služeb-
ním působišti mimo území ČR ve svátek 161/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření
nových pracovních míst a hmotné podpoře re-
kvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci in-
vestičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů 173/2015

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády
č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povin-
ností příjemcům živočišných produktů v místě
určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb. 174/2015

Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu pro-
vozoven pro poskytování základních služeb 178/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření
společné organizace trhu s ovocem a zeleninou,
ve znění pozdějších předpisů 179/2015

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky 182/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 185/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v zá-
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kladním, středním a vyšším odborném vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů 197/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyro-
technických výrobků, podmínek, za nichž lze
uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení
povolení 207/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na py-
rotechnické výrobky a jejich uvádění na trh 208/2015

Nařízení vlády o státní energetické koncepci
a o územní energetické koncepci 232/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů 233/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vy-
učovací, přímé výchovné, přímé speciálně peda-
gogické a přímé pedagogicko-psychologické čin-
nosti pedagogických pracovníků, ve znění naří-
zení vlády č. 273/2009 Sb. 239/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomoc-
ných látek a jejich ročních množstevních limitech 242/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek 243/2015

Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení
společenského uplatnění způsobené pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání 276/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů 278/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních
zaměstnanců 279/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním
příplatku pro vojáky z povolání 282/2015

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního
rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporo-
vaných zdrojích energie pro rok 2016 283/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu vý-
počtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů
a čísel, ve znění pozdějších předpisů 284/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice zá-
kladních tarifů pro příslušníky bezpečnostních
sborů pro rok 2015 285/2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základ-

ních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
pro rok 2016 286/2015

Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské
služby ČR k plnění úkolů Policie ČR v období
do 29. února 2016 287/2015

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizují-
cím zářením 291/2015

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy 292/2015

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba
a drobné opravy související s užíváním bytu 308/2015

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 vinohrad-
nictví 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 327/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu
a způsob jeho placení původci radioaktivních
odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku
obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění
pozdějších předpisů 337/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti vznik-
lé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-
lých podle pracovněprávních předpisů (nařízení
o úpravě náhrady) 351/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 352/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
provádění dočasné mimořádné podpory pro ze-
mědělce v odvětví živočišné výroby 366/2015

Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na čin-
nost Energetického regulačního úřadu 392/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů
pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vy-
mezení zboží pořizovaného Českou republikou
– Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní
finanční limit, a o přepočtech částek stanovených
v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na
českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a na-
řízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona,
ve znění pozdějších předpisů 393/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-
dělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo ne-
mocí z povolání vojáků při výkonu vojenské zá-
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kladní nebo náhradní služby a výkonu vojen-
ských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na
platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůsta-
lých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vo-
jákům a pozůstalým) 394/2015

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na
bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným,
částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení 395/2015

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě
k plnění úkolů Policie ČR v období do 31. pro-
since 2016 396/2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na slu-
žebním příjmu po skončení neschopnosti ke
službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu
pozůstalých 397/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti urče-
ných ústavních činitelů ČR 398/2015

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípust-
ného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech 401/2015

Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z pod-
porovaných zdrojů energie 402/2015

Vnitrozemská a námořní plavba

Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze
plavidel 42/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění pozdějších předpisů 65/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb.,
o vodních cestách, plavebním provozu v přísta-
vech, společné havárii a dopravě nebezpečných
věcí, ve znění pozdějších předpisů 66/2015

Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravi-
dla plavebního provozu) 67/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy
č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu
na vnitrozemských vodních cestách, ve znění
pozdějších předpisů 184/2015

Voda, vodní hospodářství

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí), ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (části
třetí, šestá) 39/2015

Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních
toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se
spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách
užívání povrchových vod k plavbě 46/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb.,
o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů
podzemních vod, způsobu hodnocení stavu pod-
zemních vod a náležitostech programů zjišťování
a hodnocení stavu podzemních vod 264/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb.,
o plánech povodí a plánech pro zvládání povod-
ňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. 312/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb.,
o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových
vod, způsobu hodnocení ekologického poten-
ciálu silně ovlivněných a umělých útvarů po-
vrchových vod a náležitostech programů zjišťo-
vání a hodnocení stavu povrchových vod 313/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na výrobky přichá-
zející do přímého styku s vodou a na úpravu
vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb. 339/2015

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípust-
ného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech 401/2015

Vojenská policie

Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních
odborností a činností nezbytných pro plnění
úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše
stabilizačního příspěvku 68/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část dvacátá) 204/2015

Vojenské újezdy

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stano-
vení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdů) 15/2015

Vojenský materiál

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 38/
/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb. 48/2015
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Volby

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 6/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 10/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků dodatečných voleb do
zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015 20/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků opakovaného hlasování
do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna
2015 21/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění opravy celkových výsledků voleb do zastu-
pitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října
2014 22/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 28/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb.,
kterou se stanoví bližší podmínky způsobu slo-
žení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku
na volební náklady v souvislosti s konáním voleb
do Parlamentu ČR, ve znění vyhlášky č. 345/
/2006 Sb. 34/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 37/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 38/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 45/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků nových voleb do zastu-
pitelstev obcí konaných dne 14. března 2015 47/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 70/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 71/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 105/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 118/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakova-
ných voleb do zastupitelstva obce 119/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 129/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 130/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 133/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-

nění celkových výsledků nových voleb do zastu-
pitelstev obcí konaných dne 13. června 2015 141/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 154/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015
sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily
do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů 176/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 193/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 209/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 235/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků nových voleb do zastu-
pitelstev obcí konaných dne 26. září 2015 246/2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřej-
nění celkových výsledků opakovaných voleb do
zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015 247/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 259/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 281/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstev obcí 311/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 323/2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 342/2015

Výbušniny a hořlaviny

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část čtvrtá) 204/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) 206/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb.,
o používání výbušnin, ve znění pozdějších před-
pisů 289/2015

Vyhlašování právních předpisů a opatření
ústředních orgánů (Sbírka zákonů)

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
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pozdějších předpisů, a další související zákony –

(část sedmá) 131/2015

Výkon státního dozoru

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

Výkon trestu odnětí svobody

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svo-
body, ve znění pozdějších předpisů 19/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část devátá) 204/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část dvanáctá) 377/2015

Vývoz, dovoz, průvoz zboží

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb.,
o veterinárních požadavcích na obchodování se
spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o ve-
terinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích
zemí, ve znění pozdějších předpisů 64/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva fi-
nancí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona 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 zákona č. 60/
/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů 116/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) 206/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyro-
technických výrobků, podmínek, za nichž lze
uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení
povolení 207/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o po-
jišťování a financování vývozu se státní podpo-
rou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nej-
vyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů 220/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb.,
o vzorech formulářů a průkazu inspektora a li-
mitních množstvích látek podle zákona o prekur-
sorech drog 326/2015

Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů
spojených s vytištěním veterinárního osvědčení
k vývozu a výše paušální částky nákladů spoje-
ných s prováděním pohraniční veterinární kon-
troly pro roky 2016 a 2017 363/2015

Zabezpečovací detence

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část devatenáctá) 204/2015

Zaměstnanecká karta

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o za-
městnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
ČR a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů 203/2015

Zaměstnanost

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o in-
vestičních pobídkách a o změně některých zá-
konů (zákon o investičních pobídkách), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony –

(část třetí) 84/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
– (část devátá) 131/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015
sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení
§ 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. 170/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření
nových pracovních míst a hmotné podpoře re-
kvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci in-
vestičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů 173/2015

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou za-
kázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnan-
kyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám
do konce devátého měsíce po porodu, o pracích
a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mo-
hou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce
konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška
o zakázaných pracích a pracovištích) 180/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o za-
městnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
ČR a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů 203/2015
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Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (části první, osmá) 205/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné
ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část sedmá) 314/2015

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 před-
pisů, a další související zákony – (část druhá) 317/2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení průměrné mzdy v národním hospodářství za
1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměst-
nanosti 355/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část šestá) 377/2015

Zastupitelské úřady

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb.,
o seznamu obecních úřadů a zastupitelských
úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné
správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné
správy), ve znění pozdějších předpisů 360/2015

Zbraně a střelivo

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 38/
/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb. 48/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část čtrnáctá) 204/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) – (části druhá, třetí) 206/2015

Zdravotnictví

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů 1/2015

Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších
náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně re-
habilitační péče 2/2015

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Ceno-
vého předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen po-
skytovaných zdravotních služeb, stanovení ma-
ximálních cen zdravotních služeb poskytova-
ných zubními lékaři hrazených z veřejného zdra-
votního pojištění a specifických zdravotních
výkonů 13/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014
sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění 14/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na
Jezeře a vymezení konkrétních ochranných
opatření 29/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně
Kundratice a vymezení konkrétních ochranných
opatření 30/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na zdra-
votnické prostředky 54/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na
aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 55/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na dia-
gnostické zdravotnické prostředky in vitro 56/2015

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za od-
borné úkony provedené Státním ústavem pro
kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických
prostředcích 61/2015

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona o zdravotnických prostředcích 62/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o lé-
čivech a o změnách některých souvisejících zá-
konů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů 80/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zá-
kony – (části třetí, čtvrtá) 82/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 19/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29
odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů 97/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015
sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) 99/2015
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Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů
posádky lodě, průkazech způsobilosti, námoř-
nických knížkách a kapitánském slibu 112/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky
lázeňského místa Velichovky a vymezení kon-
krétních ochranných opatření 124/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o po-
skytování služby péče o dítě v dětské skupi-
ně a o změně souvisejících zákonů, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 127/2015

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše po-
platku za přírodní minerální vodu odebíranou
ze zdroje přírodní minerální vody 150/2015

Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních
služeb vojenskými poskytovateli, oborech
ambulantní péče, u kterých voják z povolání
může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele
zdravotních služeb, a podmínkách organizace
plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic
(o podmínkách poskytování zdravotních služeb
vojenskými poskytovateli) 156/2015

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou za-
kázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnan-
kyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám
do konce devátého měsíce po porodu, o pracích
a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mo-
hou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce
konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška
o zakázaných pracích a pracovištích) 180/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.,
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologic-
kých expozičních testů, podmínky odběru bio-
logického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací
s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vy-
hlášky č. 107/2013 Sb. 181/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o re-
sortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozděj-
ších předpisů – (části první, druhá, třetí) 200/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část osmnáctá) 204/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zá-

koník práce, ve znění pozdějších předpisů, zru-
šuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony – (části šestá, desátá, dvanáctá) 205/2015

Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování,
přípravu, distribuci, výdej a používání indivi-
duálně připravovaných léčivých přípravků s ob-
sahem konopí pro léčebné použití 236/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.,
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologic-
kých expozičních testů, podmínky odběru bio-
logického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací
s azbestem a biologickými činiteli, ve znění
pozdějších předpisů 240/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomoc-
ných látek a jejich ročních množstevních limitech 242/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek 243/2015

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním
složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní
a mimořádná očkování pro rok 2016 261/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony 267/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb.,
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení mo-
torových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel s podmínkou a náležitosti
lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní
důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle
motorového vozidla připoutat bezpečnostním
pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel), ve znění pozdějších před-
pisů 271/2015

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
hrazených služeb a regulačních omezení pro
rok 2016 273/2015

Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení
společenského uplatnění způsobené pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání 276/2015

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za
bolest a za ztížení společenského uplatnění pří-
slušníků bezpečnostních sborů 277/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárov-
ské blato a vymezení konkrétních ochranných
opatření 280/2015

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizují-
cím zářením 291/2015

Vyhláška o nákladových indexech věkových sku-
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pin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění
pro rok 2016 303/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb.,
o stanovení bližších požadavků pro zajištění ja-
kosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské
krvi), ve znění pozdějších předpisů 304/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné
ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část čtvrtá) 314/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb.,
o vzorech formulářů a průkazu inspektora a li-
mitních množstvích látek podle zákona o prekur-
sorech drog 326/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na výrobky přichá-
zející do přímého styku s vodou a na úpravu
vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb. 339/2015

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za
bolest a za ztížení společenského uplatnění vo-
jáků 346/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodno-
tami, ve znění pozdějších předpisů 350/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb.,
o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům
určení, a o náležitostech hlášení ukončení těho-
tenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte
a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o pro-
hlídce zemřelého), a vyhláška č. 98/2012 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky
č. 236/2013 Sb. 364/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění
pozdějších předpisů 371/2015

Zdravotnické prostředky

Nařízení vlády o technických požadavcích na zdra-
votnické prostředky 54/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na
aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 55/2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na dia-
gnostické zdravotnické prostředky in vitro 56/2015

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za od-
borné úkony provedené Státním ústavem pro
kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických
prostředcích 61/2015

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona o zdravotnických prostředcích 62/2015

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu
u osoby, za kterou je plátcem pojistného na ve-
řejné zdravotní pojištění stát 158/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb.,
o odborné způsobilosti osob řídících drážní
vozidlo a osob provádějících revize, prohlíd-
ky a zkoušky určených technických zařízení
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdra-
votní a odbornou způsobilost osob při provozo-
vání dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších
předpisů 160/2015

Zemědělská výroba

Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu čin-
nosti zemědělská výroba a způsobu vedení evi-
dence seznamu výrobců s hlavním předmětem
činnosti zemědělská výroba 390/2015

Zemědělství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb.,
o veterinárních a hygienických požadavcích na
živočišné produkty, které nejsou upraveny
přímo použitelnými předpisy Evropských spole-
čenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. 11/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991
Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve
znění pozdějších předpisů 41/2015

Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních
toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se
spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách
užívání povrchových vod k plavbě 46/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 50/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaře-
ní v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve
znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. 51/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb.,
o veterinárních požadavcích na obchodování se
spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o ve-
terinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích
zemí, ve znění pozdějších předpisů 64/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními 72/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 73/2015
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Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat 74/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatření a o změně
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů 75/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství 76/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády 113/2015

Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory
prováděné laboratořemi Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce pro účely kontroly 132/2015

Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů
pro přepravu vinařských produktů na území ČR 143/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb.,
kterou se stanoví požadavky pro přírodní sla-
didla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi
kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bon-
bony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb. 148/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů 168/2015

Vyhláška o informační povinnosti příjemce potra-
vin v místě určení 172/2015

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády
č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povin-
ností příjemcům živočišných produktů v místě
určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb. 174/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření
společné organizace trhu s ovocem a zeleninou,
ve znění pozdějších předpisů 179/2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 185/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb.,
o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky
a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky
č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat
na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. 192/2015

Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování,
přípravu, distribuci, výdej a používání indivi-
duálně připravovaných léčivých přípravků s ob-
sahem konopí pro léčebné použití 236/2015

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona o krmivech 295/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011
Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání
povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/
/2014 Sb. 312/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb.,
o způsobu hodnocení stavu útvarů povrcho-
vých vod, způsobu hodnocení ekologického
potenciálu silně ovlivněných a umělých útva-
rů povrchových vod a náležitostech progra-
mů zjišťování a hodnocení stavu povrchových
vod 313/2015

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 vinohrad-
nictví 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 327/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jed-
notlivých druhů zvěře a o bližších podmín-
kách provádění lovu, ve znění pozdějších před-
pisů 343/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků 344/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb.,
o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z mi-
nerálních olejů zaplacené v cenách některých mi-
nerálních olejů spotřebovaných v zemědělské
prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení do-
kladů a evidence s nimi souvisejícími 361/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb.,
o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, unifor-
mity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění
pozdějších předpisů 362/2015

Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů
spojených s vytištěním veterinárního osvědčení
k vývozu a výše paušální částky nákladů spoje-
ných s prováděním pohraniční veterinární kon-
troly pro roky 2016 a 2017 363/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
provádění dočasné mimořádné podpory pro ze-
mědělce v odvětví živočišné výroby 366/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb.,
o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstova-
ných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/
/2013 Sb. 368/2015

Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu čin-
nosti zemědělská výroba a způsobu vedení evi-
dence seznamu výrobců s hlavním předmětem
činnosti zemědělská výroba 390/2015
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Zeměměřictví

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí 354/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o země-
měřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozděj-
ších předpisů 383/2015

Znalci, znalecké obory a odvětví, tlumočníci

Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých
oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 123/2015

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn.
Pl. ÚS 13/14 ve věci návrhu na zrušení § 16 vy-
hlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znal-
cích a tlumočnících, ve znění pozdějších před-
pisů 297/2015

Zpětný odběr pneumatik

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného od-
běru pneumatik 248/2015

Zpravodajské služby

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část osmá) 204/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách ČR, ve znění pozděj-
ších předpisů, a některé další zákony 219/2015

Způsobilost pro některá povolání (činnosti)

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného
dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního
státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 9/2015

Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze
plavidel 42/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských prů-
kazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších
předpisů 43/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o ná-
mořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 81/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zá-
kony 82/2015

Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů
posádky lodě, průkazech způsobilosti, námoř-
nických knížkách a kapitánském slibu 112/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb.,
o odborné způsobilosti osob řídících drážní
vozidlo a osob provádějících revize, prohlíd-
ky a zkoušky určených technických zařízení
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdra-
votní a odbornou způsobilost osob při provozo-
vání dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších
předpisů 160/2015

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vo-
jáků a jeho hlediscích 189/2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) 206/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb.,
o energetických specialistech 234/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů 256/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb.,
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení mo-
torových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel s podmínkou a náležitosti
lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní
důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle
motorového vozidla připoutat bezpečnostním
pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel), ve znění pozdějších před-
pisů 271/2015

Vyhláška o provádění ohňostrojných prací 288/2015

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 – (část čtvrtá) 318/2015

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru) – (část sedmá) 320/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pe-
dagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 379/2015

Živnostenské podnikání, živnostenské úřady

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
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s nimi a o změně některých zákonů (zákon o py-
rotechnice) – (část pátá) 206/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část třetí) 267/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o ně-
kterých podmínkách podnikání a o výkonu ně-
kterých činností v oblasti cestovního ruchu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů 341/2015

Živelní a jiné pohromy

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb.,
o plánech povodí a plánech pro zvládání povod-
ňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. 312/2015

Životní a existenční minimum

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým
se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství pro
účely životního a existenčního minima a částka
50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním
hospodářství pro účely státní sociální podpory 91/2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ukončení důchodového spo-
ření – (část osmnáctá) 377/2015

Životní prostředí, ochrana přírody, ekologie

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stano-
vení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdů) – (část druhá) 15/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů 27/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na
Jezeře a vymezení konkrétních ochranných
opatření 29/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně
Kundratice a vymezení konkrétních ochranných
opatření 30/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí), ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony – (části
první, druhá) 39/2015

Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních
toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se

spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách
užívání povrchových vod k plavbě 46/2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády 50/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaře-
ní v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve
znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. 51/2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství 76/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů 83/2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace
Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek 107/2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek 108/2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochran-
ných podmínek 109/2015

Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o pří-
slušnosti správ národních parků a správ chráně-
ných krajinných oblastí k výkonu státní správy
ve správních obvodech tvořených národními pří-
rodními rezervacemi, národními přírodními pa-
mátkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění
pozdějších předpisů 110/2015

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů
o vyhlášení zvláště chráněných území 111/2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmí-
nek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády 113/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky
lázeňského místa Velichovky a vymezení kon-
krétních ochranných opatření 124/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb.,
o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s od-
pady, ve znění pozdějších předpisů 212/2015

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krko-
nošského národního parku 217/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o od-
padech 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 od-
padech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb.,

104



o integrovaném registru znečišťování životního
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů 223/2015

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného od-
běru pneumatik 248/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona
o právu na informace o životním prostředí 257/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb.,
o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů
podzemních vod, způsobu hodnocení stavu pod-
zemních vod a náležitostech programů zjišťování
a hodnocení stavu podzemních vod 264/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony – (část třetí) 268/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady z auto-
vraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení
jejich evidence a evidence odpadů vznikajících
v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků
a o informačním systému sledování toků vybra-
ných autovraků (o podrobnostech nakládání s au-
tovraky), ve znění pozdějších předpisů 270/2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírod-
ního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárov-
ské blato a vymezení konkrétních ochranných
opatření 280/2015

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy 292/2015

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chrá-
něné krajinné oblasti Brdy 293/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb.,
o plánech povodí a plánech pro zvládání povod-
ňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. 312/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb.,
o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových
vod, způsobu hodnocení ekologického poten-
ciálu silně ovlivněných a umělých útvarů po-
vrchových vod a náležitostech programů zjišťo-
vání a hodnocení stavu povrchových vod 313/2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kte-
rým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko,
a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů 365/2015

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípust-
ného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech 401/2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zá-
kona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky
č. 155/2014 Sb. 406/2015
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