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A – CHRONOLOGICKÝ REJSTŘÍK
I. Chronologický seznam právních předpisů a dalších aktů

vyhlášených ve Sbírce zákonů v roce 2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů 1 2 1

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony 2 3 1

Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání 3 18 2

Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě 4 22 2

Vyhláška o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu 5 30 2

Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona
č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České
lékárnické komoře 6 35 2

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony 7 66 3

Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální
zákon), ve znění pozdějších předpisů 8 98 3

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení ze-
mědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony 9 100 3

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami 10 109 3

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 11 114 4

Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí sklení-
kových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů 12 117 4

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochra-
ny ovzduší 13 208 4

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních
komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
vyhlášky č. 323/2007 Sb. 14 218 5

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 15 226 5

Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého
detektiva 16 234 6

Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 17 236 6

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodno-
cování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při vý-
počtu zásob výhradních ložisek 18 242 6

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 19 246 6

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 20 250 7
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Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o pře-
mísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých
odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 21 255 7

Nález Ústavního soudu ze dne 21. října 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné
vyhlášky města Mariánské Lázně č. 12/1993 o veřejném pořádku v lázeňském městě
Mariánské Lázně 22 262 7

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek 23 266 8

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochran-
ných podmínek 24 275 8

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek 25 284 8

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek 26 297 8

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek 27 301 8

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek 28 305 8

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 6/1991 Sb.,
o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický
Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírod-
ních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály,
Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších
předpisů 29 310 8

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 30 311 8

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti konání FIS mistrov-
ství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 31 312 8

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního
pólu 32 314 8

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění
vyhlášky č. 47/2008 Sb. 33 316 8

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 34 317 8

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen
zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů 35 318 8

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 36 322 9

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 37 323 9

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se
mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým
se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdra-
votního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravot-
ního pojištění 38 324 9

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných
zvířat 39 330 10

Zákon trestní zákoník 40 354 11

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 41 466 12
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Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 42 506 13

Úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá z pozdějších změn 43 596 13

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR v období od
13. února 2009 do 3. března 2009 44 618 14

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb. 45 619 14

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 46 626 15

Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1
písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb. 47 627 15

Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona
č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných
zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních),
jak vyplývá z pozdějších změn 48 642 16

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 49 690 17

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnos-
tech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléč-
nými výrobky, ve znění pozdějších předpisů 50 700 17

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro
poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci
opatření Natura 2000 v lesích 51 701 17

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 52 706 18

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmen-
tální opatření 53 709 18

Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústav-
nosti ustanovení § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb. 54 719 18

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 55 726 18

Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn 56 727 18

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 57 754 18

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 58 755 18

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 59 762 19

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě 60 764 19

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 61 770 20

Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení
§ 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/
/2005 Sb., a ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění zákona č. 216/2005 Sb. 62 776 20

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 63 791 20
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Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného
přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat 64 794 21

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem 65 796 21

Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly
zařazeny do evropského seznamu 66 797 21

Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak
vyplývá z pozdějších změn 67 798 21

Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn 68 842 22

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elek-
trozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 69 906 23

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2019,
5,00 % 70 922 23

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se
vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci archi-
tekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve
znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb. 71 924 23

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 72 925 23

Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktiv-
ního odpadu a vyhořelého jaderného paliva 73 930 24

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě 74 931 24

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky
a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených
v nosiči dat cestovního dokladu 75 932 24

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/
/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších před-
pisů 76 933 24

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002
Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání
jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizu-
jícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek
(o typovém schvalování a přepravě) 77 937 24

Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009 78 962 24

Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci stanoviska pléna Ústavního
soudu k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího
soudu v občanském soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro zmatečnost 79 964 24

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 80 966 24

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 81 967 24

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších pod-
mínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších
předpisů 82 970 25

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých pod-
por, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor
Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády 83 975 25
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Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od do-
vozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění pozdějších předpisů 84 987 25

Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších
změn 85 1018 26

Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účin-
ných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších
změn 86 1096 26

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony 87 1138 27

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních
opatření k boji proti terorismu 88 1142 27

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 89 1146 27

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 90 1147 27

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 91 1154 28

Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 89/2009 Sb.,
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 92 1162 29

Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 93 1166 30

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování
investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infra-
struktury vodovodů a kanalizací II. 94 1190 30

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů 95 1191 30

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěsto-
vaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění
pozdějších předpisů 96 1192 30

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů 97 1206 31

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 98 1208 31

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienic-
kých požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení
ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi
fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetic-
kých prostředcích), ve znění pozdějších předpisů 99 1209 31

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2012,
VAR 100 1215 31

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnos-
tech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí
a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty 101 1222 32

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických
podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 102 1223 32

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 103 1230 32

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se
stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
nepodléhajících regulaci ceny původce 104 1231 32
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Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen
zdravotnických prostředků 105 1232 32

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se
stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami 106 1233 32

Zákon o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské
republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010 107 1238 33

Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek
k důchodu a o změně některých zákonů 108 1239 33

Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů 109 1242 33

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu
a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 110 1246 33

Zákon o základních registrech 111 1267 33

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR
a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR (zákon o zrušení
Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů 112 1288 33

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé
postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění poz-
dějších předpisů 113 1294 34

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin 114 1295 34

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek
určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě 115 1313 34

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích
a zdrojích přírodních minerálních vod 116 1314 34

Sdělení Ministerstva financí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva financí č. 100/2009
Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2012, VAR 117 1315 34

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami
právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových
domů, ve znění pozdějších předpisů 118 1318 35

Nález Ústavního soudu ze dne 24. března 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2
a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení města Ostrova č. 1/2005, tržní řád, ve znění nařízení
č. 3/2005 119 1322 35

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 120 1323 35

Nařízení vlády o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci
v zahraničí 121 1326 36

Nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunis-
tického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole 122 1329 36

Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“

po 2 500 Kč 123 1330 36

Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/
/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně 124 1332 36

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnost-
ních sborů na rok 2009 125 1342 37
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Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury,
udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. 126 1345 37

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienic-
kých požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění
pozdějších předpisů 127 1350 38

Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinář-
ské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty 128 1415 38

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek
zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu)
přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živo-
čišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve
znění pozdějších předpisů 129 1421 38

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. 130 1430 39

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech
vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů 131 1434 39

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků
duchovních církví a náboženských společností 132 1437 39

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 133 1446 40

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech
vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů 134 1447 40

Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způ-
sobených komunistickým režimem 135 1448 40

Sdělení Ústavního soudu ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2009
sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09 ohledně rozhodování soudů o zvyšování nájemného z bytu
a ohledně posuzování žalob pronajímatelů na náhradu škody vůči státu 136 1449 40

Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě 137 1462 41

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog
prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 138 1759 41

Vyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických pří-
pravků 139 1766 42

Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 140 1767 42

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 141 1854 43

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení
zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 142 1860 43

Vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své
činnosti 143 1864 43

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2024,
5,70 % 144 1871 43

Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na
Moravě 145 1878 44

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na
ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb. 146 1879 44

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na
ochranu rostlin 147 1884 44
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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 148 1885 44

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 149 1886 44

Zákon, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů 150 1894 45

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2
písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů 151 1897 45

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 152 1908 45

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 153 1910 46

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 154 1911 46

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších před-
pisů 155 1914 46

Zákon, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitel-
nými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR a o změně některých dalších
zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním matriálem), ve znění pozdějších předpisů 156 1920 46

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 157 1922 46

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 o změně některých zákonů 158 1936 46

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozši-
řování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 159 1990 47

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho
Jehudy Löwa ben Becalel 160 2002 47

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího
stupně 161 2003 47

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění
pozdějších předpisů 162 2006 48

Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne
27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394 odst. 2 části věty za
středníkem a § 93 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon) 163 2011 48

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992
Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška) 164 2022 49

Vyhláška o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti 165 2054 50

Vyhláška o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti 166 2079 50

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách
a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů 167 2118 51

9

O b s a h
č. práv. strana částka
předpisu



Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jedna-
cím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 168 2121 51

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g),
h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso,
masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky
z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. 169 2130 51

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na
rok 2009 170 2137 51

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne
27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/
/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění) 171 2138 51

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 172 2147 51

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti
plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 173 2150 52

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí ob-
čanský zákoník 174 2310 53

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění poz-
dějších předpisů 175 2311 53

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, orga-
nizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení 176 2312 53

Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou 177 2314 53

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996
Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 178 2338 53

Úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených
zákonem č. 109/2009 Sb. 179 2344 53

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle
počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši
základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního
nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního
nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro kon-
krétní byt 180 2350 54

Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti
§ 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb. 181 2662 55

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 182 2681 55

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastu-
pitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb. 183 2686 56

Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky 184 2691 56

Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a obo-
rech certifikovaných kurzů 185 2693 56

Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, prů-
běhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta
(o rezidenčních místech) 186 2717 56
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Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní
lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství 187 2727 56

Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného
kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů) 188 2730 56

Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních
kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška
o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních) 189 2735 56

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 190 2750 57

Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 191 2773 57

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 192 2783 57

Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů 193 2796 57

Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových
schránek 194 2799 57

Ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny 195 2814 58

Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991
Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů 196 2815 58

Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů 197 2819 58

Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně
některých zákonů (antidiskriminační zákon) 198 2822 58

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o rovném zacházení a o právních prostředcích
ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon),
přijatému Parlamentem dne 23. dubna 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne
16. května 2008 199 2830 58

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech
vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů 200 2831 58

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 201 2834 58

Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. června 2009 o atrahování pů-
sobnosti senátů plénem 202 2837 58

Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení
její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní 203 2846 59

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k záchranným pracím a k likvidaci ná-
sledků pohromy při povodních v období do 31. července 2009 204 2850 59

Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší 205 2854 60

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony 206 2902 61

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR 207 2918 62

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských
zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských za-
řízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve
znění pozdějších předpisů 208 2919 62

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 209 2926 63
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Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího
stupně 210 2927 63

Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), jak
vyplývá z pozdějších změn 211 2928 63

Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR za nemovitý majetek, který
zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
Svazu sovětských socialistických republik 212 2958 64

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ozna-
čování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenář-
ským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb. 213 2961 64

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku stát-
ního rozpočtu ČR na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů 214 2982 65

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/
/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 215 2983 65

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony 216 2989 65

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insol-
venční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 217 2993 65

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony 218 2999 65

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony 219 3006 66

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským ma-
teriálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnos-
tenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 220 3016 66

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/
/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 221 3024 66

Zákon o volném pohybu služeb 222 3026 66

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu
služeb 223 3033 66

Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních
pasů Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení
vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům
americkým 224 3054 67

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouho-
dobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 225 3055 67

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 226 3058 67

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech 227 3062 68

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 228 3206 69
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Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti
ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. 229 3208 69

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony 230 3238 70

Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a ná-
ležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele 231 3278 70

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnos-
tech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 232 3300 70

Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,
důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytova-
ných pobočce zahraniční banky 233 3308 70

Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci 234 3378 70

Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond 235 3390 70

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k likvidaci následků pohromy po povod-
ních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009 236 3398 71

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy
vyššího stupně 237 3399 71

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné
organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování
podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní
povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších
předpisů 238 3406 72

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 239 3410 72

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti
prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů 240 3414 72

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/
/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního ná-
vrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických pod-
mínkách požární ochrany staveb 241 3420 72

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 242 3438 73

Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se
nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími 243 3449 73

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se
vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších
předpisů 244 3462 73

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví tech-
nické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/
/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/
/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 212/2007 Sb. 245 3470 74

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví tech-
nické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 246 3486 74

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015 247 3487 74
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Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst 248 3494 75

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce,
které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za stu-
dium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 249 3496 75

Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 2009 ve věci návrhu na zrušení některých usta-
novení obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku
a ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 250 3514 75

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku kolektivní smlouvy vyššího
stupně 251 3515 75

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů 252 3518 76

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých
ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4/2007 o stanovení podmí-
nek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních 253 3544 76

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 254 3545 76

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC 255 3546 76

Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na
trh nebo do oběhu 256 3550 77

Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě 257 3551 77

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek 258 3566 78

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek 259 3583 78

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek 260 3590 78

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek 261 3608 78

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 262 3612 78

Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“
po 2500 Kč 263 3613 78

Nařízení vlády o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší
než 500 metrů 264 3622 79

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se
podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve
znění vyhlášky č. 246/1999 Sb. 265 3630 79

Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení 266 3638 80

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb
elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb. 267 3693 80

Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268 3702 81

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území 269 3720 81

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje ČR 2008 270 3723 81

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení
požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 271 3726 82
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Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpoč-
tových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů 272 3758 83

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé
vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psy-
chologické činnosti pedagogických pracovníků 273 3766 83

Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů
nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení ne-
uvádějí 274 3771 83

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005
Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,
žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů 275 3772 83

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 276 3782 84

Zákon o pojišťovnictví 277 3918 85

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví 278 3994 85

Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů 279 4006 86

Zákon daňový řád 280 4038 87

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 281 4105 87

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony 282 4142 88

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schva-
lování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 283 4144 88

Zákon o platebním styku 284 4174 89

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 285 4211 89

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/
/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních
zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitel-
ství, ve znění pozdějších předpisů 286 4230 90

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 287 4246 90

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě ČR, ve znění pozdějších
předpisů 288 4250 90

Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 289 4259 90

Zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen 290 4264 90

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony 291 4266 90

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony 292 4292 90

15

O b s a h
č. práv. strana částka
předpisu



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 293 4298 90

Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozděj-
ších předpisů 294 4301 90

Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České
národní bance, ve znění pozdějších předpisů 295 4302 90

Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 296 4304 90

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zá-
kona č. 307/1999 Sb. 297 4314 90

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 298 4334 91

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění
pozdějších předpisů 299 4336 91

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěsto-
vaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění
pozdějších předpisů 300 4338 91

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic ČR a o změně
některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/
/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podni-
kání 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 živnostenském podnikání,
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 301 4342 91

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění poz-
dějších předpisů 302 4360 91

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evrop-
ského parlamentu 303 4361 91

Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů 304 4364 91

Zákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 305 4367 91

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony 306 4375 91

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví tech-
nické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění
nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k pro-
vedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 307 4382 92
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Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího
stupně 308 4394 92

Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 309 4398 93

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č 299/2001 Sb., o použití prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami
právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění pozdějších
předpisů 310 4446 94

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 311 4447 94

Sdělení Ústavního soudu o přijetí usnesení Ústavního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení
vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kontrasignovaného předsedou vlády 312 4453 94

Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn 313 4454 94

Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak
vyplývá z pozdějších změn 314 4470 95

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví tech-
nické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. 315 4550 96

Vyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě
a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných
živočiších) 316 4572 96

Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn 317 4582 97

Nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ústavního zákona
č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny 318 4622 98

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění poz-
dějších ústavních zákonů 319 4646 99

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony 320 4647 99

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení ně-
kterých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů 321 4649 99

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001
Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace
bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb. 322 4654 100

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití
finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části
nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění
pozdějších předpisů 323 4655 100

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených
s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění
nařízení vlády č 446/2002 Sb. 324 4656 100

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 325 4657 100
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Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability 326 4662 101

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podpoře hospodářského růstu a sociální sta-
bility, přijatému Parlamentem dne 17. června 2009 a vrácenému prezidentem repu-
bliky dne 9. července 2009 327 4668 101

Vyhláška, kterou se mění 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povin-
ném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb. 328 4669 101

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši od-
měny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových vý-
dajů 329 4672 101

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty
potravin 330 4678 102

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení
podle mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 331 4681 102

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním ob-
chodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961
Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 332 4686 103

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje by-
dlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace
právnickým a fyzickým osobám 333 4734 104

Vyhláška o stavech nouze v plynárenství 334 4740 104

Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků 335 4750 105

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů
evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití země-
dělské půdy 336 4751 105

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky
zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů 337 4752 105

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 338 4753 105

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného
vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 339 4758 106

Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu 340 4759 106

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 nařízení vlády č. 46/
/2005 Sb. 341 4760 106

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 vy-
hlášky č. 581/2004 Sb. 342 4761 106

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na pro-
story a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 343 4798 107

Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované vý-
roby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny
z druhotných energetických zdrojů 344 4814 108

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům
a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů 345 4854 109
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Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně
těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými
druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve
znění pozdějších předpisů 346 4856 109

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách pro-
vozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o po-
jištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 347 4877 109

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů 348 4885 109

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, a 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 349 4886 109

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších před-
pisů 350 4902 109

Zákon, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 351 4903 109

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na do-
plňky stravy a na obohacování potravin 352 4910 110

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování
a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů 353 4912 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 2010 354 4914 110

Úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších změn 355 4915 110

Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách 356 4958 111

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění poz-
dějších předpisů 357 4963 111

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro
podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb. 358 4974 112

Vyhláška, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti
posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity
(vyhláška o posuzování invalidity) 359 5014 113

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí formulování
Keplerových zákonů pohybu planet 360 5106 113

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky
provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, a vyhláška č. 22/1989 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti povozu při hornické činnosti
a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,
a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na izolační sebezá-
chranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění vyhlášky č. 447/2001 Sb. 361 5110 114

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu
ČR na rok 2010 362 5126 115
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Nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých
horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993 363 5142 116

Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními
místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy) 364 5144 116

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 365 5174 117

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění
vyhlášky č. 426/2008 Sb. 366 5238 118

Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, jak
vyplývá z pozdějších změn 367 5239 118

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně
a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce
podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem,
ve znění pozdějších předpisů 368 5254 119

Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu 369 5255 119

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 370 5475 119

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní
seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. 371 5478 120

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb. 372 6078 121

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních
imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování
včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování
a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňo-
vání informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/
/2005 Sb. 373 6105 121

Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskyto-
vatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého
rozsahu 374 6126 122

Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních slu-
žeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance 375 6185 122

Vyhláška o směnárenské činnosti 376 6191 122

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 377 6214 123

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 378 6216 123

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 379 6217 123

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů 380 6218 123

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů 381 6223 123

Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s od-
straněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červen-
ci 2009 382 6227 123

Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich
předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na tech-
nické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) 383 6230 124
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Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 23
písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/
/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokla-
dech), ve znění účinném od 1. ledna 2005 384 6260 124

Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn 385 6268 124

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010 386 6302 125

Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2009 ve věci návrhu na posouzení souladu
Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení
Evropského společenství s ústavním pořádkem 387 6542 126

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti
plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 388 6582 127

Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti
Ministerstva práce a sociálních věcí 389 6583 127

Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů
a nařízení okresních úřadů 390 6584 127

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného
zdravotního pojištění pro rok 2010 391 6592 127

Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 5/1993
o zákazu kouření na všech pracovištích a prostorách okresního úřadu a nařízení
Okresního úřadu Břeclav č. 4/1997 k zamezení vzniku vážných zdravotních závad
používáním vody z podzemních zdrojů zaplavených a znečištěných povrchovými
vodami rozvodněné řeky Moravy 392 6593 127

Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 1/91,
o ochraně obojživelníků – třída: Amphibia 393 6594 127

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 394 6595 127

Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím
zneužití 395 6598 128

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o významné tržní síle při prodeji zemědělských
a potravinářských produktů a jejím zneužití, přijatému Parlamentem dne 9. září 2009
a vrácenému prezidentem republiky dne 25. září 2009 396 6608 128

Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 397 6614 129

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb 398 6621 129

Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů 399 6648 129

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb. 400 6649 129

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 401 6630 129

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů 402 6654 130

Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších
předpisů 403 6655 130

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků
a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění
nařízení vlády č. 272/2007 Sb. 404 6662 131

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky 405 6663 131

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář 406 6669 131
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Vyhláška o stanovení názvů, sídel a územních obvodů krajských ředitelství Policie ČR 407 6678 132

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro
sestavování regulačních výkazů 408 6680 132

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. 409 6845 132

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 410 6854 133

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 411 6931 133

Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009 412 6933 133

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr,
postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního
poměru vojáka z povolání 413 6942 134

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků 414 6948 134

Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod labora-
torního zkoušení produktů ke krmení 415 6957 134

Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 416 6966 135

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony 417 6968 135

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených
s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 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 roz-
počtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších před-
pisů 418 6983 135

Zákon o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 419 6984 135

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony 420 6985 135

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů 421 6994 135

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 422 6997 135

Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2009 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2009 423 6998 135

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb.,
o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování 424 7006 136

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách
z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu
rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných za-
řízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů 425 7012 136

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znalec-
kých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb. 426 7014 136

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních
území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 427 7016 136

22

O b s a h
č. práv. strana částka
předpisu



Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem 428 7022 137

Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodno-
cení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání
s těžebním odpadem 429 7026 137

Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 4 až 6 obecně
závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 7/2001, kterou se stanovují podmínky
a povinnosti při ochraně, údržbě a tvorbě veřejné zeleně (vyhláška o veřejné zeleni) 430 7033 137

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schop-
ností, disability a zdraví (MKF) 431 7034 137

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů
(IR-DRG) 432 7035 137

Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 433 7038 138

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 434 7067 138

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 435 7099 138

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů 436 7102 139

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posu-
zování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, přijatému
Parlamentem dne 8. října 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. října 2009 437 7103 139

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách
použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje
bydlení 438 7104 139

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 439 7106 139

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utaje-
ní podle mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 440 7107 139

Úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto
druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak
vyplývá z pozdějších změn 441 7108 139

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva vnitra provádějící volební zákony 442 7142 140

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem,
ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb. 443 7144 140

Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exe-
kuční řád) a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 444 7150 141

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 445 7190 142

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 446 7206 142

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 vyhlášky č. 155/2006 Sb. 447 7214 142

Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky 448 7222 143

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných
celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti 449 7374 144
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Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 450 7423 144

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů
ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 451 7425 144

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 nařízení vlády
č. 249/2007 Sb. 452 7430 145

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za na-
kažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce
užitkových rostlin 453 7431 145

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky
s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se
pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu
kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem 454 7444 145

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo
houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku
a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku 455 7448 145

Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vězení 456 7451 145

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím
řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 457 7453 145

Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu
domácího vězení a způsob úhrady 458 7454 145

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010 459 7455 145

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zá-
kona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. 460 7462 146

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro
rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítá-
vají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 461 7518 147

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní ná-
hrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena
pohonných hmot 462 7520 147

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech
při výkonu exekuční a další činnosti 463 7521 147

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochra-
nu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb. 464 7523 147

Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu 465 7540 147

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hos-
podářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 pro účely zákona o zaměstnanosti 466 7542 147

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy
a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků
je obsahujících a jedů 467 7550 148

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zá-
sadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých
dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů 468 7571 148

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce 469 7598 149

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 470 7599 149

24

O b s a h
č. práv. strana částka
předpisu



Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdra-
votního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené
z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 471 7606 150

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se
vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších
předpisů 472 7694 151

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového
hospodářství ČR 473 8318 152

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, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro
účely koncesního zákona 474 8319 152

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů
a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 475 8321 152

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dal-
ších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 476 8323 152

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnost-
ních sborů na rok 2010 477 8330 152

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a ze-
leninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních 478 8332 152

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých pod-
por 479 8335 152

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení
vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor 480 8345 152

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami 481 8361 152

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť
katastrálních řadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají pů-
sobnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010 482 8362 152

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních
komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 483 8390 153

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 484 8397 153

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 485 8399 153

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 486 8400 153

Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2010 487 8406 154

Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších před-
pisů 488 8558 155
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Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění poz-
dějších předpisů 489 8561 155

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem,
týkající se uvádění výrobků na trh 490 8573 155

Zákon, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace
Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demo-
kratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské
lidové republiky 491 8582 155

Vyhláška o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-
-Staré Boleslavi 492 8583 155
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II – Chronologický seznam sdělení Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb v roce 2009

O b s a h částka strana

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 150/2009 Sb. 58 2839

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva práce a sociál-
ních věcí č. 325/2009 Sb. 101 4673

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2009 Sb. 108 4847

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 364/2009 Sb. 121 6120
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III. Chronologický seznam úplných znění zákonů vyhlášených
ve Sbírce zákonů v roce 2009

Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 42 506 13

Úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá z pozdějších změn 43 596 13

Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona
č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných
zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních),
jak vyplývá z pozdějších změn 48 642 16

Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn 56 727 18

Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak
vyplývá z pozdějších změn 67 798 21

Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn 68 842 22

Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších
změn 85 1018 26

Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účin-
ných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších
změn 86 1096 26

Úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených
zákonem č. 109/2009 Sb. 179 2344 53

Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), jak
vyplývá z pozdějších změn 211 2928 63

Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 309 4398 93

Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn 313 4454 94

Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak
vyplývá z pozdějších změn 314 4470 95

Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn 317 4582 97

Úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších změn 355 4915 110

Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, jak
vyplývá z pozdějších změn 367 5239 118

Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn 385 6268 124

Úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto
druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak
vyplývá z pozdějších změn 441 7108 139

Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exe-
kuční řád) a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 444 7150 141
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B – VĚCNÝ REJSTŘÍK
Seznam hesel

Advokacie, advokáti
Aerosolové rozprašovače
Akciové a jiné obchodní společnosti
Akreditace
Alkoholismus a jiné toxikomanie
Antarktida
Architektura, architekti
Archivnictví
Armáda, obrana státu
Audiovizuální díla
Audit, auditoři
Autorizovaná konverze dokumentů
Autorské právo
Azyl

Báňské úřady
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě)
Bezpečnost výrobků
Bezpečnostní materiál
Bezpečnostní sbory (viz též Celnictví, Policie, Požární

ochrana)
Biocidní přípravky a účinné látky
Biomasa
Biometrické údaje
Bioplyn
Boj proti terorismu
Burzy
Byty, bydlení, ubytování

Celnictví
Cenné papíry
Ceny, oceňování
Certifikace, certifikáty
Cestovní doklady
Cestovní ruch, turistika
Cestovní, stěhovací a jiné výdaje
Církve, náboženské společnosti
Civilní služba
Cizinci
Cukr

Daně
Devizové hospodářství
Diplomatické osoby
Dluhopisy
Domácí násilí
Domovní majetek
Doprava
– všeobecně
– letecká
– námořní

– po vnitrozemských vodních cestách
– silniční a městská [viz též Komunikace (pozemní)]
– železniční
Dopravní infrastruktura
Drahé kovy a drahokamy
Dražby
Družstevní organizace

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

Energetika
Evidence obyvatelstva
Evropská družstevní společnost
Evropská investiční banka
Evropská společenství
Evropská společnost
Evropská unie
Evropský parlament
Evropsky významné lokality
Exekuce

Financování, finance, finanční úřady, finanční trh
Finanční a daňové orgány
Finanční arbitr
Finanční konglomeráty
Fond národního majetku České republiky
Fond životního prostředí České republiky
Fondy, nadace

Geneticky modifikované organismy a produkty
Geologické práce

Havárie (havarijní prevence, havarijní plány atd.)
Hlavní město Praha (viz též Obce, obecní úřady)
Hmotná nouze
Hnojiva
Horská služba
Hospodářské styky se zahraničím
Hospodářský růst

Chmel
Chov zvířat

Informace, informatika, informační systémy
Insolvenční řízení, insolvenční správci
Inspekce
Integrovaná prevence
Integrovaný záchranný systém
Investice, investiční pobídky, investiční doporučení,

kolektivní investování
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Jaderné materiály, jaderná zařízení
Jednací řády a stanovy
Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné látky a návykové

látky, chemické látky a přípravky

Kanada
Kanalizace
Kapitálový trh
Kárná odpovědnost
Katastr nemovitostí, katastrální orgány
Kinematografie
Knihovny
Kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání
Komory
Komunikace (pozemní) (viz též Doprava – silniční

a městská)
Koncesní smlouvy a koncesní řízení
Konkurzy a vyrovnání
Kontaktní místa
Kontrola
Kosmetické prostředky
Kraje, krajské úřady
Krizové stavy, krizové řízení
Krmiva
Kultura

Lázně
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Lesy, lesní hospodářství
Letectví civilní
Lidské tkáně a buňky
Líh
Lotyšská republika

Maso, masné výrobky
Matriky
Měna a peněžní oběh
Měřidla, měřicí zařízení
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví
Mezinárodní právo soukromé a procesní
Mezinárodní sankce
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy
Minerální oleje
Minerální vody
Ministerstva a ostatní ústřední orgány
– Ministerstvo financí
– Ministerstvo kultury
– Ministerstvo obrany
– Ministerstvo práce a sociálních věcí
– Ministerstvo pro místní rozvoj
– Ministerstvo průmyslu a obchodu
– Ministerstvo vnitra
– Ministerstvo zdravotnictví
– Ministerstvo životního prostředí
– Česká národní banka
– Český úřad zeměměřický a katastrální
– Národní bezpečnostní úřad

– Nejvyšší kontrolní úřad
– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Místní samospráva
Mládež (mladiství)
Mléko, mléčné výrobky
Motorová a jiná vozidla
Muzea a galerie
Myslivost
Mýtné
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné

vojáků, naturálie

Nabídky převzetí
Náhrada škody
Nálezy a sdělení Ústavního soudu, Ústavní soud
Národní boj za osvobození
Národní majetek
Národní výbory
NATURA 2000
Nebytové prostory
Nemocenské zabezpečení
Nemovitosti
Notáři a správci dědictví

Obaly
Obce, obecní úřady
Občanské právo
– hmotné
– procesní
Občanské průkazy
Obecně prospěšné společnosti
Obchod
– vnitřní
– zahraniční
Obchodní právo
Obchodní rejstřík
Obnovitelné zdroje
Ocenění, zásluhy
Odbory
Odpady
Odpovědnost z provozu vozidla
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě

rostoucích rostlin
Ochrana hospodářské soutěže
Ochrana osobních údajů
Ochrana práv k odrůdám
Ochrana před diskriminací
Ochrana spotřebitele
Ochrana veřejného pořádku
Ochrana zvířat
Okresy, okresní úřady
Organizace s mezinárodním prvkem
Osivo a sadba
Ostraha majetku a osob
Ověřování
Ovoce a zelenina
Ovzduší
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Paliva a maziva
Památky
Panelové domy, panelová sídliště
Parlament
Patenty, patentoví zástupci
Peněžní organizace
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, penzijní fond
Platební neschopnost
Platební a zúčtovací styk
Plemenitba hospodářských zvířat
Plyn, plynárenství
Podkarpatská Rus
Pohonné hmoty
Pohřebnictví
Pojištění, pojišťovnictví
Pokuty a jiné sankce
Policie
Politické strany a politická hnutí
Pomoc obětem trestné činnosti
Poplatky
Pošta
Potraviny
Pozemkový fond České republiky
Požární ochrana
Pracovněprávní (služební) vztahy
Prezident republiky
Probační a mediační služba
Protiprávnost komunistického režimu
Přestupky a jiné správní delikty
Ptáci, ptačí oblasti
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů
Půda, pozemky, území, pozemkové úřady

Referendum
Regionální rozvoj
Registrační pokladny
Registrované partnerství
Regulační výkazy
Rehabilitace, restituce
Reklama
Rezidenční místa
Rodinné právo
Rodinný dům, rekreační chalupa, rekreační domek,

rekreační chata, zahrádkářská chata
Ropa
Rostlinolékařská péče
Rozhlas
Rozhodčí řízení
Rozpočtové a příspěvkové organizace
Rozpočty (státní i jiné)
Ryby, rybářství, rybolov

Řidiči

Sčítání lidu, domů a bytů
Sdružení občanů
Senát

Shromažďování občanů
Služby
Směnky a šeky, směnárenská činnost
Sociálně ekonomické informace, účetnictví
Sociálně-právní ochrana dětí
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění

a státní sociální podpory)
Soudní řád správní
Soudy
Soukromý detektiv
Spisová služba
Správci podniků
Správní řád
Státní bezpečnost (bývalá)
Státní fond České republiky pro podporu

a rozvoj české kinematografie
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond rozvoje bydlení
Státní fond životního prostředí
Státní hranice
Státní služba
Státní zastupitelství, státní zástupci
Státní zemědělský intervenční fond
Stavební spoření
Stavebnictví, stavební úřady
Stravování, stravné
Střet zájmů

Školy, vzdělávání
Škrob

Tabák
Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.)
Telekomunikace
Televize
Teplo, teplá voda, teplárenství
Těžba nerostů
Tisk
Transplantace
Trestní právo
– hmotné
– procesní
– Rejstřík trestů

Úrazové pojištění
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Úřady práce
Ústava a ústavní zákony
Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně

výchovná péče
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Úvěrování
Územní členění státu

Válečné hroby
Vazba
Vejce, vaječné výrobky
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Vědecko-technický rozvoj
Veřejná podpora a jiné podpory
Veřejná správa
Veřejné sbírky
Veřejné výzkumné instituce
Veřejné zakázky
Veřejný ochránce práv
Veterinární péče
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky
Víno, vinařství
Vízová povinnost
Vnitrozemská a námořní plavba
Voda, vodní hospodářství
Volby
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení)
Vyvlastnění
Vývoz, dovoz, průvoz zboží
Výzkum na lidských embryonálních kmenových

buňkách

Zabezpečovací detence
Zajišťovny
Zakarpatská Ukrajina
Základní (centrální) registry
Zaměstnanost
Zastupitelské úřady
Zbraně a střelivo
Zdravotnictví
Zemědělství
Zeměměřictví
Znalci a tlumočníci
Zoologické zahrady
Zpravodajské služby
Způsobilost pro některá povolání (činnosti)

Živelní a jiné pohromy
Živnostenské podnikání, živnostenské úřady
Životní a existenční minimum
Životní prostředí, ochrana přírody
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Věcný rejstřík právních předpisů, dalších aktů a opatření státních orgánů,
vyhlášených ve Sbírce zákonů v roce 2009

Advokacie, advokáti

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které další zákony 219/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislos-
ti s přijetím zákona o základních registrech –

(část šedesátá druhá) 227/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle
zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný
řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky
č. 246/1999 Sb. 265/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto šedesátá
sedmá) 281/2009

Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak
vyplývá z pozdějších změn 317/2009

Aerosolové rozprašovače

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění
nařízení vlády č. 305/2006 Sb. 315/2009

Akciové a jiné obchodní společnosti

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., ob-
chodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992
Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.,
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani da-
rovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů 215/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto devadesátá) 227/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část devatenáctá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto osmdesátá
devátá) 281/2009

Akreditace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se stanoví požadavky na akredi-
taci a dozor nad trhem, týkající se uvádění vý-
robků na trh 490/2009

Alkoholismus a jiné toxikomanie

Zákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb.,
o opatřeních k ochraně před škodami působe-
nými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů 305/2009

Antarktida

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část sedmdesátá
druhá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto třicátá devátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto dvacátá) 281/2009

Architektura, architekti

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění
sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje se-
znam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o for-
mální kvalifikaci architekta udělovaných na
území Evropské unie a institucí a orgánů, které
je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdě-
lení č. 133/2007 Sb. 71/2009

Archivnictví

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o ar-
chivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony 190/2009

Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 191/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o archivnictví a spisové službě a o změně někte-
rých zákonů 192/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto padesátá sedmá) 227/2009

Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů,
jak vyplývá z pozdějších změn 309/2009

Armáda, obrana státu

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části patnáctá,
třicátá třetí, čtyřicátá, padesátá druhá, padesátá
čtvrtá, šedesátá, sedmdesátá šestá) 41/2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR
k plnění úkolů Policie ČR v období od 13. února
2009 do 3. března 2009 44/2009
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Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků
z povolání, ve znění pozdějších předpisů 131/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků
z povolání, ve znění pozdějších předpisů 134/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků
z povolání, ve znění pozdějších předpisů 200/2009

Nařízení vlády o povolání vojákůArmádyČR k zá-
chranným pracím a k likvidaci následků po-
hromy při povodních v období do 31. července
2009 204/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o za-
hraničním obchodu s vojenským materiálem
a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů 220/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto šedesátá první) 227/2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR
k likvidaci následků pohromy po povodních
v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009 236/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vo-
jácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pra-
covní pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů 272/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto padesátá
devátá) 281/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část čtvrtá) 326/2009

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu
s vojenským materiálem a o doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších před-
pisů 332/2009

Úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, jak vyplývá z pozdějších změn 355/2009

Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říč-
ních informačních službách 356/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb.,
kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při
výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče
o povolání do služebního poměru vojáka z povo-
lání 413/2009

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vo-
jáků 414/2009

Audiovizuální díla

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část dvacátá osmá) 281/2009

Audit, auditoři

Zákon o auditorech a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech) 93/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto devadesátá čtvrtá) 227/2009

Autorizovaná konverze dokumentů

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o ar-
chivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony – (část čtvrtá) 190/2009

Vyhláška o stanovení podrobností provádění auto-
rizované konverze dokumentů 193/2009

Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provo-
zování informačního systému datových schránek 194/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o ad-
vokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony 219/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto devadesátá třetí) 227/2009

Autorské právo

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části padesátá
osmá, šedesátá sedmá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
devadesátá) 227/2009

Azyl

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část dvacátá
sedmá) 41/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb.,
kterou se stanoví technické podmínky a postup
při pořizování a dalším zpracovávání biometric-
kých údajů obsažených v nosiči dat cestovního
dokladu 75/2009

Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometric-
kými údaji a o změně některých zákonů – (část
třetí) 197/2009
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Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sedmdesátá osmá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část šedesátá) 281/2009

Báňské úřady

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně
některých zákonů 157/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část třináctá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
devátá, desátá) 227/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báň-
ského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při hornické činnosti a při činnosti prováděné
hornickým způsobem na povrchu, ve znění poz-
dějších předpisů 240/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části čtvrtá, pátá) 281/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb.,
kterou se stanoví technické podmínky provedení
protivýbuchových uzávěr prachových a vodních,
a vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochra-
ně zdraví při práci a bezpečnosti povozu při hor-
nické činnosti a při dobývání nevyhrazených ne-
rostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,
a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se sta-
noví požadavky na izolační sebezáchranné pří-
stroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění
vyhlášky č. 447/2001 Sb. 361/2009

Nařízení vlády o stanovení důchodového věku
a přepočtu starobních důchodů některých hor-
níků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před
rokem 1993 363/2009

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona o nakládání s těžebním odpadem 428/2009

Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro naklá-
dání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho
vlastností a některých dalších podrobností k pro-
vedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 429/2009

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě)

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(části první, třicátá pátá) 223/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báň-
ského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při hornické činnosti a při činnosti prováděné
hornickým způsobem na povrchu, ve znění poz-
dějších předpisů 240/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb.,
kterou se stanoví technické podmínky provedení
protivýbuchových uzávěr prachových a vodních,
a vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochra-
ně zdraví při práci a bezpečnosti povozu při hor-
nické činnosti a při dobývání nevyhrazených ne-
rostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,
a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se sta-
noví požadavky na izolační sebezáchranné pří-
stroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění
vyhlášky č. 447/2001 Sb. 361/2009

Bezpečnost výrobků

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto šedesátá šestá) 227/2009

Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění vý-
robku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh
nebo do oběhu 256/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část devadesátá
první) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se stanoví požadavky na akredi-
taci a dozor nad trhem, týkající se uvádění vý-
robků na trh 490/2009

Bezpečnostní materiál

Zákon, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o na-
kládání s některými věcmi využitelnými k obran-
ným a bezpečnostním účelům na území ČR
a o změně některých dalších zákonů (zákon o na-
kládání s bezpečnostním materiálem), ve znění
pozdějších předpisů 156/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto osmdesátá šestá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto sedmdesátá
sedmá) 281/2009

Bezpečnostní sbory (viz též Celnictví, Policie, Po-
žární ochrana)

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část sedmdesátá
třetí) 41/2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základ-
ních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
na rok 2009 125/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část pátá) 326/2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základ-
ních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
na rok 2010 477/2009
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Biocidní přípravky a účinné látky

Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách
uvádění biocidních přípravků a účinných látek
na trh a o změně některých souvisejících zákonů,
jak vyplývá z pozdějších změn 86/2009

Biomasa

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve
znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. 409/2009

Biometrické údaje

Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometric-
kými údaji a o změně některých zákonů 197/2009

Bioplyn

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část druhá) 292/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve
znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. 409/2009

Boj proti terorismu

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření
k boji proti terorismu 88/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část dvacátá první) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části sto šedesátá
šestá, sto devadesátá první, sto devadesátá druhá) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (části de-
vátá, dvacátá druhá) 285/2009

Burzy

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
dvacátá devátá) 227/2009

Byty, bydlení, ubytování

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků
z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fy-
zickým osobám na opravy, modernizace nebo
regenerace panelových domů, ve znění pozděj-
ších předpisů 118/2009

Sdělení Ústavního soudu ve věci stanoviska pléna

Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2009 sp. zn.
Pl. ÚS-st. 27/09 ohledně rozhodování soudů
o zvyšování nájemného z bytu a ohledně posu-
zování žalob pronajímatelů na náhradu škody
vůči státu 136/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb.,
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů 150/2009

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění
obcí do velikostních kategorií podle počtu oby-
vatel, o územním rozčlenění obcí seskupením
katastrálních území, o výši základních cen
za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hod-
notách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové
plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíč-
ního nájemného a o postupu při vyhledání ma-
ximálního přírůstku nájemného pro konkrétní
byt 180/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
padesátá první, sto šedesátá devátá) 227/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků
z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fy-
zickým osobám na opravy a modernizace domů,
ve znění pozdějších předpisů 310/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace
bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Stát-
ního fondu rozvoje bydlení na opravy a moder-
nizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/
/2002 Sb. 322/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení for-
mou úvěru ke krytí části nákladů spojených
s modernizací bytu některými osobami mladšími
36 let, ve znění pozdějších předpisů 323/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu
části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzic-
kými osobami postiženými povodněmi v roce
2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb. 324/2009

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke
krytí části nákladů spojených s výstavbou sociál-
ních bytů formou dotace právnickým a fyzickým
osobám 333/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kte-
rým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňují některé zá-
kony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb.,
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o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů 345/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití
finančních prostředků k úhradě úvěrů zajiště-
ných Státním fondem rozvoje bydlení 438/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/
/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/
/2008 Sb. 460/2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na
bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným,
částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení 461/2009

Celnictví

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část šestnáctá) 41/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení celního
zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky
upravující osvobození od dovozního cla a nepre-
ferenční původ zboží, ve znění pozdějších před-
pisů 84/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony – (části šestá, sedmá) 218/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
čtyřicátá třetí, sto čtyřicátá devátá) 227/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část čtrnáctá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části třetí, třináctá,
dvacátá první, dvacátá třetí, čtyřicátá první, čty-
řicátá druhá, čtyřicátá třetí, čtyřicátá šestá, čtyři-
cátá sedmá, čtyřicátá osmá, padesátá druhá, pa-
desátá pátá, padesátá šestá, šedesátá první, šede-
sátá druhá, šedesátá pátá, osmdesátá pátá, osmde-
sátá sedmá, devadesátá šestá, devadesátá sedmá,
devadesátá osmá, sto čtvrtá, sto pátá, sto šestá,
sto osmá, sto devátá, sto desátá, sto jedenáctá,
sto šestnáctá, sto devatenáctá, sto dvacátá druhá,
sto dvacátá čtvrtá, sto třicátá první, sto třicátá
druhá, sto čtyřicátá, sto čtyřicátá třetí, sto čtyři-
cátá pátá, sto padesátá šestá, sto padesátá devátá,
sto šedesátá třetí, sto sedmdesátá pátá, sto
sedmdesátá sedmá, sto sedmdesátá osmá, sto
osmdesátá, sto osmdesátá první, sto osmdesátá
čtvrtá, sto osmdesátá sedmá, sto devadesátá, sto
devadesátá první, sto devadesátá třetí) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb.,
o Celní správě ČR, ve znění pozdějších předpisů 288/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o po-
vinném značení lihu a o změně zákona č. 586/

/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění poz-
dějších předpisů 289/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o ve-
terinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 298/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povin-
ném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb. 328/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb.,
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodo-
vání s ohroženými druhy), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostředí ČR, ve znění pozděj-
ších předpisů 346/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o ce-
nách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v ob-
lasti cen, ve znění pozdějších předpisů – (část
druhá) 403/2009

Cenné papíry

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2019, 5,00 % 70/2009

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2012, VAR 100/2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na po-
skytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské repu-
bliky na řešení stabilizace ekonomiky v letech
2009 a 2010 107/2009

Sdělení Ministerstva financí, kterým se opravuje
sdělení Ministerstva financí č. 100/2009 Sb., jímž
se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR,
2009 – 2012, VAR 117/2009

Vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých pro-
vádí obchodník s cennými papíry své činnosti 143/2009

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2024, 5,70 % 144/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
čtyřicátá) 227/2009

Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku
obchodníka s cennými papíry a náležitostech
a způsobu vedení evidence investičního zpro-
středkovatele 231/2009
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Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb.,
o některých informačních povinnostech obchod-
níka s cennými papíry, ve znění pozdějších před-
pisů 232/2009

Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých
může investovat standardní fond 235/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto třicátá de-
vátá) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část dva-
cátá první) 285/2009

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 411/2009

Ceny, oceňování

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami 10/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdra-
votní péče a specifických zdravotních výkonů 35/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Ce-
nové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze
dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maxi-
mální ceny zdravotní péče zubních lékařů hra-
zené z veřejného zdravotního pojištění a stoma-
tologických výrobků plně hrazených z veřejného
zdravotního pojištění 38/2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenového rozhodnutí 72/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léči-
vých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské
účely 103/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví
seznam ATC skupin léčivých přípravků a potra-
vin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících
regulaci ceny původce 104/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdra-
votnických prostředků 105/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví
seznam zdravotnických prostředků s regulova-
nými cenami 106/2009

Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických
odvětvích a postupech pro regulaci cen 140/2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenového rozhodnutí 152/2009

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 o změně některých zá-
konů 158/2009

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění
obcí do velikostních kategorií podle počtu oby-
vatel, o územním rozčlenění obcí seskupením
katastrálních území, o výši základních cen
za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hod-
notách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové
plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíč-
ního nájemného a o postupu při vyhledání ma-
ximálního přírůstku nájemného pro konkrétní
byt 180/2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenového rozhodnutí 394/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o ce-
nách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v ob-
lasti cen, ve znění pozdějších předpisů 403/2009

Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruk-
tury 416/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků 427/2009

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů 450/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/
/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/
/2008 Sb. 460/2009

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestov-
ních náhrad mění sazba základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel
a stravné a stanoví průměrná cena pohonných
hmot 462/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb.,
o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby
cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a pro-
vedení některých dalších ustanovení energetic-
kého zákona, ve znění pozdějších předpisů 468/2009

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního
pojištění a regulačních omezení objemu poskyt-
nuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdra-
votního pojištění pro rok 2010 471/2009

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami 481/2009

Certifikace, certifikáty

Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometric-
kými údaji a o změně některých zákonů 197/2009
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Cestovní doklady

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část třicátá šestá) 41/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb.,
kterou se stanoví technické podmínky a postup
při pořizování a dalším zpracovávání biometric-
kých údajů obsažených v nosiči dat cestovního
dokladu 75/2009

Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometric-
kými údaji a o změně některých zákonů – (část
pátá) 197/2009

Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro
držitele diplomatických a služebních pasů Ka-
nady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb.,
o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve
vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei
a Spojeným státům americkým 224/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
osmdesátá první) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část šedesátá druhá) 281/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2009 ve věci
návrhu na zrušení ustanovení § 23 písm. c) zá-
kona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o cestovních dokladech), ve znění účinném od
1. ledna 2005 384/2009

Cestovní ruch, turistika

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o ci-
vilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic
ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochra-
ně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách pod-
nikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zá-
kona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 301/2009

Cestovní, stěhovací a jiné výdaje

Nařízení vlády o poskytování náhrad některých

nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahra-
ničí 121/2009

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestov-
ních náhrad mění sazba základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel
a stravné a stanoví průměrná cena pohonných
hmot 462/2009

Církve, náboženské společnosti

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část sedmdesátá
první) 41/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků du-
chovních církví a náboženských společností 132/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto dvacátá šestá) 227/2009

Civilní služba

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část sedmdesátá
šestá) 41/2009

Cizinci

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části třináctá,
dvacátá šestá, osmdesátá druhá) 41/2009

Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu ci-
zinců na území ČR a o změně některých zákonů,
jak vyplývá z pozdějších změn 42/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve
věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) zá-
kona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
ČR a o změně některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 161/2006 Sb. 47/2009

Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agen-
tura práce nemůže formou dočasného přidělení
k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat 64/2009

Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, jak vyplývá z pozdějších změn 68/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb.,
kterou se stanoví technické podmínky a postup
při pořizování a dalším zpracovávání biometric-
kých údajů obsažených v nosiči dat cestovního
dokladu 75/2009

Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometric-
kými údaji a o změně některých zákonů – (část
čtvrtá) 197/2009

Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro
držitele diplomatických a služebních pasů Ka-
nady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb.,
o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve
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vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei
a Spojeným státům americkým 224/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
sedmdesátá devátá, sto třicátá osmá) 227/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2009 ve
věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustano-
vení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o po-
bytu cizinců na území ČR a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. 229/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část dvacátá druhá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část šedesátá první) 281/2009

Cukr

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení
vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o sta-
novení důsledků porušení podmíněnosti posky-
tování některých podpor 480/2009

Daně

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších před-
pisů 1/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o da-
ních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které další zákony 2/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část čtvrtá) 7/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část devátá) 41/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve
věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustano-
vení § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před
novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb. 54/2009

Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z při-
dané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 85/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony 87/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona
č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní pod-
poře stavebního spoření a o doplnění zákona
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 142/2009

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 o změně některých zá-
konů – (část jedenáctá) 158/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve
věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9,
10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění před novelizací provedenou zákonem
č. 420/2003 Sb. 181/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., ob-
chodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992
Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.,
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani da-
rovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů 215/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o da-
ních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které další zákony 216/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony – (část desátá) 218/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o po-
jistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 221/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část osmnáctá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
třicátá pátá, třicátá osmá) 227/2009

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanove-
ných procentních částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 276/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část druhá) 278/2009

Zákon daňový řád 280/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část pat-
náctá) 285/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o po-
vinném značení lihu a o změně zákona č. 586/
/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění poz-
dějších předpisů 289/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
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o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony 292/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím statutu poslanců Evropského parla-
mentu – (část pátá) 303/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
jmů, ve znění pozdějších předpisů 304/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část první) 326/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb.,
kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných
ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů 337/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2010 – (části první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, je-
denáctá) 362/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků 427/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů 489/2009

Vyhláška o zřízení pracoviště Praha-východ Fi-
nančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré
Boleslavi 492/2009

Devizové hospodářství

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
padesátá devátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část třicátá devátá) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část
čtvrtá) 285/2009

Vyhláška o směnárenské činnosti 376/2009

Diplomatické osoby

Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro
držitele diplomatických a služebních pasů Ka-
nady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb.,
o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve
vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei
a Spojeným státům americkým 224/2009

Dluhopisy

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2019, 5,00 % 70/2009

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2012, VAR 100/2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na po-
skytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské repu-
bliky na řešení stabilizace ekonomiky v letech
2009 a 2010 107/2009

Sdělení Ministerstva financí, kterým se opravuje
sdělení Ministerstva financí č. 100/2009 Sb.,
jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR,
2009 – 2012, VAR 117/2009

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní
podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2024, 5,70 % 144/2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na
úhradu části rozpočtovaného schodku státního
rozpočtu ČR na rok 2009 a o změně zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (roz-
počtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 214/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto padesátá první) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony –

(část třetí) 230/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část třicátá pátá) 281/2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na čás-
tečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním
následků škod způsobených záplavami a povod-
němi v červnu a červenci 2009 382/2009

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 411/2009

Domácí násilí

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část osmdesátá
první) 41/2009

Domovní majetek

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/
/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/
/2008 Sb. 460/2009

Doprava

– všeobecně

Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti
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s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu
a vyhořelého jaderného paliva 73/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typo-
vém schvalování obalových souborů pro pře-
pravu, skladování a ukládání jaderných materiálů
a radioaktivních látek, o typovém schvalování
zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jader-
ných materiálů a určených radioaktivních látek
(o typovém schvalování a přepravě) 77/2009

– letecká

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2006 Sb.,
o bezpečnostní letové normě 60/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve
věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb.,
o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L
letiště Praha Ruzyně 124/2009

– námořní

Nařízení vlády o technických požadavcích na ná-
mořní zařízení 266/2009

– po vnitrozemských vodních cestách

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění pozdějších předpisů 173/2009

Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říč-
ních informačních službách 356/2009

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 388/2009

– silniční a městská [viz též Komunikace (po-
zemní)]

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb.,
o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb. 14/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komu-
nikacích, ve znění pozdějších předpisů 91/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
padesátá druhá) 227/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb.,
o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů 483/2009

– železniční

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
padesátá čtvrtá) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 377/2009

Dopravní infrastruktura

Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruk-
tury 416/2009

Drahé kovy a drahokamy

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
třicátá šestá, čtyřicátá čtvrtá, sto čtyřicátá první) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto dvacátá
šestá) 281/2009

Dražby

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část patnáctá) 223/2009

Družstevní organizace

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., ob-
chodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992
Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.,
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani da-
rovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů 215/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto devadesátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony –

(část šestá) 230/2009

Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu
prokazování odborné způsobilosti, důvěryhod-
nosti a zkušenosti osob a o minimální výši fi-
nančních zdrojů poskytovaných pobočce zahra-
niční banky 233/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část devatenáctá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto osmdesátá
devátá) 281/2009
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Zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních
záložen 290/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kte-
rým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňují některé zá-
kony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů 345/2009

Elektronický podpis, elektronické podatelny,
elektronické komunikace, elektronické platební
prostředky

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o ar-
chivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony – (části druhá, čtvrtá) 190/2009

Vyhláška o stanovení podrobností provádění auto-
rizované konverze dokumentů 193/2009

Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provo-
zování informačního systému datových schránek 194/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které další zákony – (část druhá) 219/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část šestnáctá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
stá, sto šedesátá pátá, sto devadesátá třetí) 227/2009

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 228/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb.,
o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických
komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb. 267/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části sedmdesátá
šestá, sto dvanáctá, sto padesátá, sto šedesátá
čtvrtá, sto sedmdesátá šestá, sto devadesátá
čtvrtá) 281/2009

Zákon o platebním styku 284/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku 285/2009

Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí,
institucí elektronických peněz, poskytovatelů
platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů
elektronických peněz malého rozsahu 374/2009

Vyhláška o předkládání informací platebními insti-
tucemi, poskytovateli platebních služeb malého
rozsahu a institucemi elektronických peněz Čes-
ké národní bance 375/2009

Energetika

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve

věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva ži-
votního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s elektrozařízeními a elektrood-
pady a o bližších podmínkách financování naklá-
dání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozaříze-
ními a elektroodpady) 69/2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenového rozhodnutí 72/2009

Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických
odvětvích a postupech pro regulaci cen 140/2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenového rozhodnutí 152/2009

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 o změně některých zá-
konů 158/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(části devatenáctá, dvacátá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto dvanáctá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části osmdesátá
osmá, sto padesátá druhá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část pátá) 292/2009

Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších
změn 314/2009

Vyhláška o stavech nouze v plynárenství 334/2009

Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elek-
třiny z vysokoúčinné kombinované výroby elek-
třiny a tepla založené na poptávce po užitečném
teple a určení elektřiny z druhotných energetic-
kých zdrojů 344/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb.,
o podrobnostech udělování licencí pro podni-
kání v energetických odvětvích, ve znění vyhláš-
ky č. 363/2007 Sb. 358/2009

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 365/2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenového rozhodnutí 394/2009

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních vý-
kazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sesta-
vování regulačních výkazů 408/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve
znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. 409/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb.,
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o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby
cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a pro-
vedení některých dalších ustanovení energetic-
kého zákona, ve znění pozdějších předpisů 468/2009

Evidence obyvatelstva

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami – (část čtrnáctá) 10/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část čtyřicátá
druhá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
devadesátá pátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sedmdesátá) 281/2009

Evropská družstevní společnost

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto osmdesátá pátá) 227/2009

Evropská investiční banka

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od
Evropské investiční banky na financování inves-
tičních potřeb souvisejících s prováděním pro-
gramu Výstavba a obnova infrastruktury vodo-
vodů a kanalizací II. 94/2009

Evropská společenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., ob-
chodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992
Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.,
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani da-
rovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev,
a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů 215/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto čtyřicátá
osmá) 281/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2009 ve
věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské
smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii
a Smlouvu o založení Evropského společenství
s ústavním pořádkem 387/2009

Evropská společnost

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto šedesátá druhá) 227/2009

Evropská unie

Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky
významných lokalitách, které byly zařazeny do
evropského seznamu 66/2009

Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, jak vyplývá z pozdějších změn 68/2009

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění
sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje se-
znam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o for-
mální kvalifikaci architekta udělovaných na
území Evropské unie a institucí a orgánů, které
je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdě-
lení č. 133/2007 Sb. 71/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2009 ve
věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské
smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii
a Smlouvu o založení Evropského společenství
s ústavním pořádkem 387/2009

Evropský parlament

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení vo-
leb do Evropského parlamentu 46/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím statutu poslanců Evropského parla-
mentu 303/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony – (část
čtvrtá) 320/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výko-
nem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších
náležitostech státních zástupců a o změně a do-
plnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v ně-
kterých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů 418/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva
vnitra provádějící volební zákony – (část čtvrtá) 442/2009

Evropsky významné lokality

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní se-
znam evropsky významných lokalit, ve znění na-
řízení vlády č. 301/2007 Sb. 371/2009

Exekuce

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami – (části dvacátá první, dva-
cátá třetí) 10/2009
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Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část osmnáctá) 41/2009

Zákon, kterým se mění 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. 121/2008 Sb.,
o vyšších soudních úřednících a vyšších úřední-
cích státního zastupitelství a o změně souvisejí-
cích zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb. 183/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto šestnáctá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části padesátá sedmá,
devadesátá čtvrtá) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část
třináctá) 285/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exe-
kuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kte-
rým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/
/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/
/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věc-
ných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním za-
stupitelství, ve znění pozdějších předpisů 286/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 350/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb.,
o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky
č. 426/2008 Sb. 366/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhra-
dách soudního exekutora, o odměně a náhradě
hotových výdajů správce podniku a o podmín-
kách pojištění odpovědnosti za škody způsobené
exekutorem, ve znění pozdějších předpisů 368/2009

Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozděj-
ších změn 444/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při
výkonu exekuční a další činnosti 463/2009

Financování, finance, finanční úřady, finanční
trh

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami 10/2009

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro posky-

tování dotací na lesnicko-environmentální opa-
tření 53/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek
při provádění opatření společné organizace trhu
s vínem, ve znění pozdějších předpisů 82/2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení pod-
míněnosti poskytování přímých podpor, někte-
rých podpor v rámci společné organizace trhu
s vínem a některých podpor Programu rozvoje
venkova, a o změně některých souvisejících na-
řízení vlády 83/2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na po-
skytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské repu-
bliky na řešení stabilizace ekonomiky v letech
2009 a 2010 107/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných pro-
středků a o změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony 110/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků
z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fy-
zickým osobám na opravy, modernizace nebo
regenerace panelových domů, ve znění pozděj-
ších předpisů 118/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona
č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní pod-
poře stavebního spoření a o doplnění zákona
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 142/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné orga-
nizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky sta-
noví bližší podmínky poskytování podpory a ná-
rodní podpory spotřeby mléka a mléčných vý-
robků žáky, kteří plní povinnou školní do-
cházku ve školách zařazených do sítě škol, ve
znění pozdějších předpisů 238/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část patnáctá) 278/2009

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 293/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků
z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fy-
zickým osobám na opravy a modernizace domů,
ve znění pozdějších předpisů 310/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního
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fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace
bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a mo-
dernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/
/2002 Sb. 322/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení for-
mou úvěru ke krytí části nákladů spojených
s modernizací bytu některými osobami mladšími
36 let, ve znění pozdějších předpisů 323/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu
části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzic-
kými osobami postiženými povodněmi v roce
2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb. 324/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část třináctá) 326/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povin-
ném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb. 328/2009

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke
krytí části nákladů spojených s výstavbou sociál-
ních bytů formou dotace právnickým a fyzickým
osobám 333/2009

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 na-
řízení vlády č. 46/2005 Sb. 341/2009

Vyhláška o účetních záznamech v technické formě
vybraných 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) 383/2009

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

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 411/2009

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 445/2009

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního

rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů
územních samosprávných celků, rozpočtů do-
brovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních
rad regionů soudržnosti 449/2009

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů 450/2009

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahra-
ničního stravného pro rok 2010 459/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/
/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/
/2008 Sb. 460/2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení pod-
míněnosti poskytování některých podpor 479/2009

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení
vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o sta-
novení důsledků porušení podmíněnosti posky-
tování některých podpor 480/2009

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami 481/2009

Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2010 487/2009

Vyhláška o zřízení pracoviště Praha-východ Fi-
nančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré
Boleslavi 492/2009

Finanční a daňové orgány

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších před-
pisů 1/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony 2/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část čtvrtá) 7/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část devátá) 41/2009

Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z při-
dané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 85/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony 87/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona
č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní pod-
poře stavebního spoření a o doplnění zákona
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 142/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve
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znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zá-
kon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani daro-
vací a dani z převodu nemovitostí, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev, a zákon
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů 215/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony 216/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o da-
ních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 221/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
čtrnáctá) 227/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část čtrnáctá) 278/2009

Zákon daňový řád 280/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část
patnáctá) 285/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb.,
o povinném značení lihu a o změně zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů 289/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony 292/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím statutu poslanců Evropského parla-
mentu – (část pátá) 303/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
jmů, ve znění pozdějších předpisů 304/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část první) 326/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb.,
kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných
ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů 337/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2010 – (části první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, je-
denáctá) 362/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů 489/2009

Finanční arbitr

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto třináctá) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část
sedmá) 285/2009

Finanční konglomeráty

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část jedenáctá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto padesátá
sedmá) 281/2009

Fond národního majetku České republiky

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb.,
o zrušení Fondu národního majetku ČR a o pů-
sobnosti Ministerstva financí při privatizaci ma-
jetku ČR (zákon o zrušení Fondu národního
majetku), ve znění pozdějších předpisů 112/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků
z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fy-
zickým osobám na opravy, modernizace nebo
regenerace panelových domů, ve znění pozděj-
ších předpisů 118/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto padesátá
první) 281/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků
z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fy-
zickým osobám na opravy a modernizace domů,
ve znění pozdějších předpisů 310/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace
bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Stát-
ního fondu rozvoje bydlení na opravy a mo-
dernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/
/2002 Sb. 322/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení for-
mou úvěru ke krytí části nákladů spojených
s modernizací bytu některými osobami mladšími
36 let, ve znění pozdějších předpisů 323/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu
části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzic-
kými osobami postiženými povodněmi v roce
2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb. 324/2009
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Fond životního prostředí České republiky

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
devatenáctá) 227/2009

Fondy, nadace

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroen-
vironmentálních opatření, ve znění nařízení
vlády č. 114/2008 Sb. 45/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech pro-
vádění vybraných tržních opatření společné
organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky,
ve znění pozdějších předpisů 50/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro po-
skytování dotací na zachování hospodářského
souboru lesního porostu v rámci opatření Natura
2000 v lesích 51/2009

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro posky-
tování dotací na lesnicko-environmentální opa-
tření 53/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek
při provádění opatření společné organizace trhu
s vínem, ve znění pozdějších předpisů 82/2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení pod-
míněnosti poskytování přímých podpor, někte-
rých podpor v rámci společné organizace trhu
s vínem a některých podpor Programu rozvoje
venkova, a o změně některých souvisejících na-
řízení vlády 83/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů 95/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb.,
o zrušení Fondu národního majetku ČR a o pů-
sobnosti Ministerstva financí při privatizaci ma-
jetku ČR (zákon o zrušení Fondu národního
majetku), ve znění pozdějších předpisů 112/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé po-
stupy při provádění opatření společné organizace
trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů 113/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků
z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fy-
zickým osobám na opravy, modernizace nebo
regenerace panelových domů, ve znění pozděj-
ších předpisů 118/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sedmdesátá první) 227/2009

Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých
může investovat standardní fond 235/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části čtrnáctá,
osmdesátá první, sto dvacátá sedmá, sto čtyřicátá
devátá, sto padesátá první) 281/2009

Zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních
záložen 290/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část sedmá) 291/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších
předpisů 299/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků
z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fy-
zickým osobám na opravy a modernizace domů,
ve znění pozdějších předpisů 310/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace
bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Stát-
ního fondu rozvoje bydlení na opravy a moder-
nizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002
Sb. 322/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení for-
mou úvěru ke krytí části nákladů spojených
s modernizací bytu některými osobami mladšími
36 let, ve znění pozdějších předpisů 323/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu
části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzic-
kými osobami postiženými povodněmi v roce
2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb. 324/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část třináctá) 326/2009

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke
krytí části nákladů spojených s výstavbou sociál-
ních bytů formou dotace právnickým a fyzickým
osobám 333/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb.,
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodo-
vání s ohroženými druhy), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním
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fondu životního prostředí ČR, ve znění pozděj-
ších předpisů 346/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu
dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/
/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech
převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národního majetku ČR, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojiště-
ní odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů 347/2009

Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním ze-
mědělském intervenčním fondu, jak vyplývá
z pozdějších změn 367/2009

Vyhláška o účetních záznamech v technické formě
vybraných 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) 383/2009

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

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití
finančních prostředků k úhradě úvěrů zajiště-
ných Státním fondem rozvoje bydlení 438/2009

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů
územních samosprávných celků, rozpočtů do-
brovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních
rad regionů soudržnosti 449/2009

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu
a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve
vzdělávacích zařízeních 478/2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení pod-
míněnosti poskytování některých podpor 479/2009

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení
vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o sta-
novení důsledků porušení podmíněnosti posky-
tování některých podpor 480/2009

Geneticky modifikované organismy a produkty

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto čtyřicátá čtvrtá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti

s přijetím daňového řádu – (části sto šestnáctá,
sto třicátá) 281/2009

Geologické práce

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb.,
o projektování, provádění a vyhodnocování geo-
logických prací, oznamování rizikových geofak-
torů a o postupu při výpočtu zásob výhradních
ložisek 18/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část čtvrtá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
jedenáctá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část šestá) 281/2009

Havárie (havarijní prevence, havarijní plány
atd.)

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto sedmdesátá první) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto šedesátá
třetí) 281/2009

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona o nakládání s těžebním odpadem 428/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o pre-
venci závažných havárií způsobených vybra-
nými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky a o změně zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/
/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních
úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o prevenci závažných havárií), ve znění pozděj-
ších předpisů 488/2009

Hlavní město Praha (viz též Obce, obecní úřady)

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
devadesátá čtvrtá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část šedesátá devátá) 281/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část devátá) 326/2009

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

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část dvacátá
pátá) 41/2009

Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá
z pozdějších změn 67/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony – (část třetí) 206/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto sedmdesátá čtvrtá) 227/2009

Hnojiva

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, pomocných půdních látkách, po-
mocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských
půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony 9/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sedmdesátá čtvrtá) 227/2009

Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské
půdě 257/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva ze-
mědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení poža-
davků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 271/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část padesátá druhá) 281/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva ze-
mědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu
používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů 353/2009

Horská služba

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o ci-
vilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic
ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochra-
ně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách pod-
nikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zá-
kona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobi-

losti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– (část šestá) 301/2009

Hospodářské styky se zahraničím

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
šestá) 227/2009

Hospodářský růst

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability 326/2009

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pod-
poře hospodářského růstu a sociální stability,
přijatému Parlamentem dne 17. června 2009
a vrácenému prezidentem republiky dne
9. července 2009 327/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2010 – (část desátá) 362/2009

Chmel

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část čtyřicátá druhá) 281/2009

Chov zvířat

Vyhláška o ochraně zvířat při veřejném vystoupení
a při chovu 5/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb.,
o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 39/2009

Informace, informatika, informační systémy

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část první) 52/2009

Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti
s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu
a vyhořelého jaderného paliva 73/2009

Zákon o základních registrech 111/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část pátá) 190/2009

Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provo-
zování informačního systému datových schránek 194/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část osmnáctá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech 227/2009
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Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku
obchodníka s cennými papíry a náležitostech
a způsobu vedení evidence investičního zpro-
středkovatele 231/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb.,
o některých informačních povinnostech obchod-
níka s cennými papíry, ve znění pozdějších před-
pisů 232/2009

Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu
prokazování odborné způsobilosti, důvěryhod-
nosti a zkušenosti osob a o minimální výši fi-
nančních zdrojů poskytovaných pobočce zahra-
niční banky 233/2009

Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých
může investovat standardní fond 235/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části osmdesátá pátá,
sto čtyřicátá pátá, sto padesátá třetí) 281/2009

Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říč-
ních informačních službách 356/2009

Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitel-
ských úřadů, které jsou kontaktními místy
veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech
veřejné správy) 364/2009

Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí,
institucí elektronických peněz, poskytovatelů
platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů
elektronických peněz malého rozsahu 374/2009

Vyhláška o předkládání informací platebními insti-
tucemi, poskytovateli platebních služeb malého
rozsahu a institucemi elektronických peněz Čes-
ké národní bance 375/2009

Vyhláška o směnárenské činnosti 376/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění někte-
rých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve
znění pozdějších předpisů 380/2009

Vyhláška o účetních záznamech v technické formě
vybraných 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) 383/2009

Nařízení vlády o informačním systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací 397/2009

Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náleži-
tostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 433/2009

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o pojišťovnictví 434/2009

Insolvenční řízení, insolvenční správci

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami – (část devatenáctá) 10/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části dvacátá de-
vátá, osmdesátá osmá) 41/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve
znění opravného usnesení ze dne 27. května
2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení
§ 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93
odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způ-
sobech jeho řešení (insolvenční zákon) 163/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony 217/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část třicátá šestá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
sto sedmdesátá devátá, sto osmdesátá osmá) 227/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část sedmnáctá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto osmdesátá
třetí) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část dva-
náctá) 285/2009

Inspekce

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sedmnáctá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části třetí, sto pátá,
sto desátá, sto osmnáctá, sto třicátá, sto padesátá
pátá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část devátá) 291/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvise-
jících zákonů (veterinární zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších před-
pisů 298/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se stanoví požadavky na akredi-
taci a dozor nad trhem, týkající se uvádění vý-
robků na trh – (část pátá) 490/2009

Integrovaná prevence

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto dvacátá osmá) 227/2009
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Integrovaný záchranný systém

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto pátá) 281/2009

Investice, investiční pobídky, investiční doporu-
čení, kolektivní investování

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto padesátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony –

(část pátá) 230/2009

Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku
obchodníka s cennými papíry a náležitostech
a způsobu vedení evidence investičního zpro-
středkovatele 231/2009

Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých
může investovat standardní fond 235/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části sto dvacátá
osmá, sto třicátá čtvrtá) 281/2009

Jaderné materiály, jaderná zařízení

Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti
s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu
a vyhořelého jaderného paliva 73/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typo-
vém schvalování obalových souborů pro pře-
pravu, skladování a ukládání jaderných materiálů
a radioaktivních látek, o typovém schvalování
zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jader-
ných materiálů a určených radioaktivních látek
(o typovém schvalování a přepravě) 77/2009

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 o změně některých zá-
konů – (část dvanáctá) 158/2009

Vyhláška o stanovení seznamu vybraných položek
v jaderné oblasti 165/2009

Vyhláška o stanovení seznamu položek dvojího
použití v jaderné oblasti 166/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část jedenáctá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
šedesátá šestá) 227/2009

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 na-
řízení vlády č. 46/2005 Sb. 341/2009

Jednací řády a stanovy

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část čtyřicátá
sedmá) 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jed-
nacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jed-
nacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů 162/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších
předpisů 168/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jed-
nacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění poz-
dějších předpisů 402/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších
předpisů 457/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při
výkonu exekuční a další činnosti 463/2009

Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné a návykové
látky, chemické látky a přípravky

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část padesátá
sedmá) 41/2009

Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách
uvádění biocidních přípravků a účinných látek
na trh a o změně některých souvisejících zákonů,
jak vyplývá z pozdějších změn 86/2009

Vyhláška o omezení nebezpečných chemických
látek a nebezpečných chemických přípravků 139/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které další zákony 141/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto čtyřicátá) 227/2009

Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením
jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje
povolení k zacházení s návykovými látkami a pří-
pravky je obsahujícími 243/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části padesátá třetí,
sto dvacátá čtvrtá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část čtvrtá) 291/2009
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Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zá-
koníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je
množství větší než malé u omamných látek, psy-
chotropních látek, přípravků je obsahujících
a jedů 467/2009

Kanada

Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro
držitele diplomatických a služebních pasů Ka-
nady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb.,
o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve
vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei
a Spojeným státům americkým 224/2009

Kanalizace

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od
Evropské investiční banky na financování inves-
tičních potřeb souvisejících s prováděním pro-
gramu Výstavba a obnova infrastruktury vodo-
vodů a kanalizací II. 94/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto první) 281/2009

Kapitálový trh

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami – (část dvacátá druhá) 10/2009

Vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých pro-
vádí obchodník s cennými papíry své činnosti 143/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část dvacátá devátá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
sedmdesátá třetí, sto padesátá druhá) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony 230/2009

Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku
obchodníka s cennými papíry a náležitostech
a způsobu vedení evidence investičního zpro-
středkovatele 231/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb.,
o některých informačních povinnostech obchod-
níka s cennými papíry, ve znění pozdějších před-
pisů 232/2009

Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu
prokazování odborné způsobilosti, důvěryhod-
nosti a zkušenosti osob a o minimální výši fi-
nančních zdrojů poskytovaných pobočce zahra-
niční banky 233/2009

Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transpa-
renci 234/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část desátá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části padesátá, sto
třicátá devátá, sto šedesátá druhá) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (části
osmnáctá, dvacátá první) 285/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část druhá) 420/2009

Kárná odpovědnost

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle
zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný
řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky
č. 246/1999 Sb. 265/2009

Katastr nemovitostí, katastrální orgány

Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon),
ve znění pozdějších předpisů 8/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR,
ve znění pozdějších předpisů 76/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápi-
sech vlastnických a jiných věcných práv k nemo-
vitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
(katastrální zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, (katastrální vyhláška) 164/2009

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění
obcí do velikostních kategorií podle počtu oby-
vatel, o územním rozčlenění obcí seskupením
katastrálních území, o výši základních cen
za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hod-
notách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové
plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíč-
ního nájemného a o postupu při vyhledání ma-
ximálního přírůstku nájemného pro konkrétní
byt 180/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
třicátá druhá, třicátá čtvrtá) 227/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků 427/2009

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 2010 482/2009

Kinematografie

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část čtrnáctá) 281/2009
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Knihovny

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto dvacátá druhá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část devadesátá
devátá) 281/2009

Kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně a do-
datků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 36/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 55/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 81/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaz-
nosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 161/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 172/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně 209/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaz-
nosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 210/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaz-
nosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího
stupně 237/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení Dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 251/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaz-
nosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 308/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivní smlouvy vyššího stupně 325/2009

Komory

Zákon o auditorech a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech) 93/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část osmá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
osmnáctá, třicátá pátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části první,
osmnáctá, sto šedesátá sedmá) 281/2009

Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak
vyplývá z pozdějších změn 317/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb.,
o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky
č. 426/2008 Sb. 366/2009

Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozděj-
ších změn 444/2009

Komunikace (pozemní) (viz též Doprava –
silniční a městská)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb.,
o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb. 14/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část sedmdesátá
sedmá) 41/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komu-
nikacích, ve znění pozdějších předpisů 91/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů 97/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
šedesátá pátá, sto devátá, sto třináctá) 227/2009

Nařízení vlády o bezpečnostních požadavcích
na tunely pozemních komunikací delší než
500 metrů 264/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části dvacátá čtvrtá,
třicátá druhá, osmdesátá čtvrtá) 281/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů 283/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích a o změně zákona č. 168/
/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o pojištění od-
povědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb. 297/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fon-
du dopravní infrastruktury a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve vě-
cech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku ČR, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
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za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o pojištění odpovědnosti z provozu vozi-
dla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů 347/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši
sazeb mýtného za užívání určených pozemních
komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/
/2007 Sb. 404/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb.,
o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů 483/2009

Koncesní smlouvy a koncesní řízení

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných pro-
středků a o změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony – (část pátá) 110/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto sedmdesátá sedmá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto sedmdesátá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony – (část druhá) 417/2009

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, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,
kterým se stanoví finanční limity pro účely kon-
cesního zákona 474/2009

Konkurzy a vyrovnání

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část šedesátá
šestá) 41/2009

Kontaktní místa

Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných
kontaktních míst 248/2009

Kontrola

Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti
s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu
a vyhořelého jaderného paliva 73/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typo-
vém schvalování obalových souborů pro pře-
pravu, skladování a ukládání jaderných materiálů
a radioaktivních látek, o typovém schvalování
zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jader-
ných materiálů a určených radioaktivních látek
(o typovém schvalování a přepravě) 77/2009

Zákon o auditorech a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech) 93/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části desátá, sto
druhá, sto šedesátá sedmá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (části devátá, desátá) 291/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v ob-
lasti cen, ve znění pozdějších předpisů 403/2009

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů 450/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se stanoví požadavky na akredi-
taci a dozor nad trhem, týkající se uvádění vý-
robků na trh 490/2009

Kosmetické prostředky

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických po-
žadavcích na kosmetické prostředky, o náleži-
tostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu
kosmetického prostředku a o požadavcích na
vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za vý-
robu kosmetického prostředku (vyhláška o kos-
metických prostředcích), ve znění pozdějších
předpisů 99/2009

Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na
kosmetické prostředky 448/2009

Kraje, krajské úřady

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část šedesátá osmá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony – (část
druhá) 320/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část osmá) 326/2009

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky 410/2009
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Vyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva
vnitra provádějící volební zákony – (část druhá) 442/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb.,
o prevenci závažných havárií způsobených vy-
branými nebezpečnými chemickými látkami
nebo chemickými přípravky a o změně zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/
/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních
úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o prevenci závažných havárií), ve znění pozděj-
ších předpisů 488/2009

Krizové stavy, krizové řízení

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sedmdesátá
sedmá) 281/2009

Krmiva

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmi-
vech, ve znění pozdějších předpisů 178/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
šedesátá třetí) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část čtyřicátá první) 281/2009

Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků
a způsobu zveřejnění metod laboratorního
zkoušení produktů ke krmení 415/2009

Kultura

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/
/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělo-
vaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení
vlády č. 98/2006 Sb. 126/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto osmdesátá druhá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části třicátá, devade-
sátá, sto jedenáctá) 281/2009

Lázně

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvěd-
čení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích
přírodních minerálních vod 116/2009

Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní
Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě 145/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto sedmnáctá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část devadesátá šestá) 281/2009

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto devadesátá druhá) 227/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (části šestá, dvacátá první) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části sedmdesátá
čtvrtá, sto šedesátá šestá, sto devadesátá první,
sto devadesátá druhá) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (části de-
vátá, dvacátá druhá) 285/2009

Lesy, lesní hospodářství

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro po-
skytování dotací na zachování hospodářského
souboru lesního porostu v rámci opatření Natura
2000 v lesích 51/2009

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro posky-
tování dotací na lesnicko-environmentální opa-
tření 53/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(části desátá, dvacátá pátá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
šedesátá první, sto třicátá pátá) 227/2009

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení
inventarizace lesů v letech 2011 až 2015 247/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části čtyřicátá, sto
sedmnáctá) 281/2009

Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných
prvků 335/2009

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení
vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o sta-
novení důsledků porušení podmíněnosti posky-
tování některých podpor 480/2009

Letectví civilní

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2006 Sb.,
o bezpečnostní letové normě 60/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
šedesátá devátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část čtyřicátá šestá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb.,
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o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic
ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochra-
ně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách pod-
nikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zá-
kona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 301/2009

Lidské tkáně a buňky

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části osmdesátá
třetí, devadesátá druhá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto devadesátá
třetí) 281/2009

Líh

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část čtyřicátá sedmá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o po-
vinném značení lihu a o změně zákona č. 586/
/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění poz-
dějších předpisů 289/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povin-
ném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb. 328/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2010 – (část třetí) 362/2009

Lotyšská republika

Zákon o státním dluhopisovém programu na po-
skytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské repu-
bliky na řešení stabilizace ekonomiky v letech
2009 a 2010 107/2009

Maso, masné výrobky

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb.,
kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j)

zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní
vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a vý-
robky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. 169/2009

Matriky

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část sedmá) 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část třetí) 190/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb.,
o vedení dokumentace škol a školských zařízení
a školní matriky a o předávání údajů z dokumen-
tace škol a školských zařízení a ze školní matriky
(vyhláška o dokumentaci škol a školských zaří-
zení), ve znění pozdějších předpisů 208/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto sedmá) 227/2009

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 485/2009

Měna a peněžní oběh

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvouset-
korun u příležitosti konání FIS mistrovství světa
v klasickém lyžování Liberec 2009 31/2009

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvouset-
korun ke 100. výročí dosažení severního pólu 32/2009

Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009 78/2009

Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní
památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“

po 2 500 Kč 123/2009

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvouset-
korun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa
ben Becalel 160/2009

Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní pa-
mátka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč 263/2009

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvouset-
korun ke 400. výročí formulování Keplerových
zákonů pohybu planet 360/2009

Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzo-
ru 2009 412/2009

Měřidla, měřicí zařízení

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základ-
ních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách
a o jejich označování 424/2009
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Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví

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 173/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část pátá) 223/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na zdravotnické prostředky a kterým se
mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se
mění některá nařízení vlády vydaná k provedení
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
nařízení vlády č. 212/2007 Sb. 245/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na diagnostické zdravotnické pro-
středky in vitro 246/2009

Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské
půdě 257/2009

Nařízení vlády o technických požadavcích na ná-
mořní zařízení 266/2009

Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část čtyřicátá čtvrtá) 281/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů 283/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na aktivní implantabilní zdravotnické
prostředky a kterým se mění nařízení vlády
č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení
vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 307/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění
nařízení vlády č. 305/2006 Sb. 315/2009

Vyhláška o obecných technických požadavcích za-
bezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základ-
ních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách
a o jejich označování 424/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se stanoví požadavky na akredi-
taci a dozor nad trhem, týkající se uvádění vý-
robků na trh – (část první) 490/2009

Mezinárodní právo soukromé a procesní

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část patnáctá) 7/2009

Mezinárodní sankce

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část dvanáctá) 41/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření
k boji proti terorismu 88/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto sedmdesátá druhá) 227/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část šestnáctá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části sto šedesátá
pátá, sto šedesátá šestá) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část dva-
cátá) 285/2009

Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlá-
šení převodních tabulek stupňů utajení podle
mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 331/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2009 ve
věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské
smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii
a Smlouvu o založení Evropského společenství
s ústavním pořádkem 387/2009

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlá-
šení převodních tabulek stupňů utajení podle
mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 440/2009

Minerální oleje

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb.,
kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných
ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů 337/2009

Minerální vody

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvěd-
čení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích
přírodních minerálních vod 116/2009

Ministerstva a ostatní ústřední orgány

– Ministerstvo financí

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb.,
o zrušení Fondu národního majetku ČR a o pů-
sobnosti Ministerstva financí při privatizaci ma-
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jetku ČR (zákon o zrušení Fondu národního
majetku), ve znění pozdějších předpisů 112/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části sto dvacátá
osmá, sto třicátá šestá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zří-
zení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění pozdějších předpisů 295/2009

– Ministerstvo kultury

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/
/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělo-
vaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení
vlády č. 98/2006 Sb. 126/2009

– Ministerstvo obrany

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, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,
kterým se finanční limity pro účely koncesního
zákona 474/2009

– Ministerstvo práce a sociálních věcí

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 vyhlášky č. 581/2004 Sb. 342/2009

Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okres-
ních úřadů spadající do působnosti Ministerstva
práce a sociálních věcí 389/2009

– Ministerstvo pro místní rozvoj

Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná
nařízení národních výborů 399/2009

– Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto dvacátá
osmá) 281/2009

– Ministerstvo vnitra

Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná
nařízení okresních národních výborů a nařízení
okresních úřadů 390/2009

– Ministerstvo zdravotnictví

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb.,
o zrušení Fondu národního majetku ČR a o pů-
sobnosti Ministerstva financí při privatizaci ma-

jetku ČR (zákon o zrušení Fondu národního
majetku), ve znění pozdějších předpisů 112/2009

Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláš-
ka Okresního úřadu Břeclav č. 5/1993, o zákazu
kouření na všech pracovištích a prostorách
okresního úřadu, a nařízení Okresního úřadu
Břeclav č. 4/1997, k zamezení vzniku vážných
zdravotních závad používáním vody z podzem-
ních zdrojů zaplavených a znečištěných po-
vrchovými vodami rozvodněné řeky Moravy 392/2009

– Ministerstvo životního prostředí

Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláš-
ka Okresního úřadu Břeclav č. 1/91, o ochraně
obojživelníků – třída: Amphibia 393/2009

– Česká národní banka

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvouset-
korun u příležitosti konání FIS mistrovství světa
v klasickém lyžování Liberec 2009 31/2009

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvouset-
korun ke 100. výročí dosažení severního pólu 32/2009

Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009 78/2009

Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní pa-
mátka zdymadlo na Labi pod Střekovem“

po 2 500 Kč 123/2009

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvouset-
korun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa
ben Becalel 160/2009

Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku
obchodníka s cennými papíry a náležitostech
a způsobu vedení evidence investičního zpro-
středkovatele 231/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb.,
o některých informačních povinnostech obchod-
níka s cennými papíry, ve znění pozdějších před-
pisů 232/2009

Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu
prokazování odborné způsobilosti, důvěryhod-
nosti a zkušenosti osob a o minimální výši fi-
nančních zdrojů poskytovaných pobočce zahra-
niční banky 233/2009

Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transpa-
renci 234/2009

Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých
může investovat standardní fond 235/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části devátá, dvacátá
druhá, dvacátá třetí, sto devátá, sto třináctá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů 287/2009

Zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních
záložen 290/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů,
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a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění pozdějších předpisů 295/2009

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvouset-
korun ke 400. výročí formulování Keplerových
zákonů pohybu planet 360/2009

Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí,
institucí elektronických peněz, poskytovatelů
platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů
elektronických peněz malého rozsahu 374/2009

Vyhláška o předkládání informací platebními insti-
tucemi, poskytovateli platebních služeb malého
rozsahu a institucemi elektronických peněz Čes-
ké národní bance 375/2009

Vyhláška o směnárenské činnosti 376/2009

Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzo-
ru 2009 412/2009

Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitos-
tech výkazů pojišťovny a zajišťovny 433/2009

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o pojišťovnictví 434/2009

– Český úřad zeměměřický a katastrální

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrál-
ního Seznam katastrálních pracovišť katastrál-
ních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody,
ve kterých vykonávají působnost příslušného
katastrálního úřadu k 1. lednu 2010 482/2009

– Národní bezpečnostní úřad

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlá-
šení převodních tabulek stupňů utajení podle
mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 331/2009

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlá-
šení převodních tabulek stupňů utajení podle
mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 440/2009

– Nejvyšší kontrolní úřad

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
čtyřicátá šestá) 227/2009

– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony – (část třetí) 417/2009

Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrál-
ního registru podpor malého rozsahu 465/2009

Místní samospráva

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto třicátá třetí) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části sto dvacátá
sedmá, sto čtyřicátá druhá, sto čtyřicátá šestá) 281/2009

Vyhláška o účetních záznamech v technické formě
vybraných 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) 383/2009

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

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů
územních samosprávných celků, rozpočtů do-
brovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních
rad regionů soudržnosti 449/2009

Mládež (mladiství)

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část druhá) 41/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a pro-
voz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdě-
lávání dětí a mladistvých 343/2009

Mléko, mléčné výrobky

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech pro-
vádění vybraných tržních opatření společné
organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky,
ve znění pozdějších předpisů 50/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné orga-
nizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky sta-
noví bližší podmínky poskytování podpory a ná-
rodní podpory spotřeby mléka a mléčných vý-
robků žáky, kteří plní povinnou školní do-
cházku ve školách zařazených do sítě škol, ve
znění pozdějších předpisů 238/2009

Motorová a jiná vozidla

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb.,
o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb. 14/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část sedmnáctá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto druhá) 227/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část čtvrtá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část padesátá šestá) 281/2009
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Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů 283/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic
ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochra-
ně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách pod-
nikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zá-
kona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 301/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část třináctá) 326/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu
dopravní infrastruktury a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve vě-
cech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku ČR, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vo-
zidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů 347/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kte-
rou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociál-
ním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 451/2009

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestov-
ních náhrad mění sazba základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel
a stravné a stanoví průměrná cena pohonných
hmot 462/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb.,
o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů 483/2009

Muzea a galerie

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
devadesátá první) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část šedesátá šestá) 281/2009

Myslivost

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto dvacátá čtvrtá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto třetí) 281/2009

Mýtné

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb.,
o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb. 14/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb.,
o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů 483/2009

Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny,
služné vojáků, naturálie

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 20/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě 74/2009

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 80/2009

Nařízení vlády o poskytování náhrad některých
nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahra-
ničí 121/2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základ-
ních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
na rok 2009 125/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění
nařízení vlády č. 74/2009 Sb. 130/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
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č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků
z povolání, ve znění pozdějších předpisů 131/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků du-
chovních církví a náboženských společností 132/2009

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 133/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků
z povolání, ve znění pozdějších předpisů 134/2009

Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového pří-
spěvku ke zmírnění některých křivd způsobe-
ných komunistickým režimem 135/2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve
veřejných službách a správě 137/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací
a kvalifikační předpoklady a kterým se mění na-
řízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě 138/2009

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 148/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a ná-
hradách notářů a správců dědictví, ve znění poz-
dějších předpisů 167/2009

Zákon o rovném zacházení a o právních prostřed-
cích ochrany před diskriminací a o změně někte-
rých zákonů (antidiskriminační zákon) – (části
druhá, čtvrtá) 198/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků
z povolání, ve znění pozdějších předpisů 200/2009

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 201/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony – (část druhá) 217/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní pohotovost v rozpočtových a v někte-
rých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů 272/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (části třetí, šestá) 326/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši odměny
správců podniku, způsobu jejího určení a určení
náhrady jejich hotových výdajů 329/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhra-
dách soudního exekutora, o odměně a náhradě
hotových výdajů správce podniku a o podmín-
kách pojištění odpovědnosti za škody způsobené
exekutorem, ve znění pozdějších předpisů 368/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výko-
nem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších
náležitostech státních zástupců a o změně a do-
plnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v ně-
kterých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů 418/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z od-
měny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí
svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí
srážkami z odměny těchto osob a chovanců
zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dal-
ších nákladů, ve znění pozdějších předpisů 425/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva
vnitra provádějící volební zákony 442/2009

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 nařízení vlády č. 249/2007 Sb. 452/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení průměrné mzdy v národním hospodářství za
1. až 3. čtvrtletí 2009 pro účely zákona o zaměst-
nanosti 466/2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základ-
ních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
na rok 2010 477/2009

Nabídky převzetí

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto osmdesátá
sedmá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část třetí) 420/2009

Náhrada škody

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část třicátá pátá) 41/2009

Nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých
škol, kterým bylo v období komunistického re-
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žimu z politických důvodů znemožněno dokon-
čit studium na vysoké škole 122/2009

Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového pří-
spěvku ke zmírnění některých křivd způsobe-
ných komunistickým režimem 135/2009

Sdělení Ústavního soudu ve věci stanoviska pléna
Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2009 sp. zn.
Pl. ÚS-st. 27/09 ohledně rozhodování soudů
o zvyšování nájemného z bytu a ohledně posu-
zování žalob pronajímatelů na náhradu škody
vůči státu 136/2009

Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy ob-
čanům ČR za nemovitý majetek, který zanechali
na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím
smluvním postoupením Svazu sovětských socia-
listických republik 212/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
první, třináctá, osmdesátá devátá) 227/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhra-
dách soudního exekutora, o odměně a náhradě
hotových výdajů správce podniku a o podmín-
kách pojištění odpovědnosti za škody způsobené
exekutorem, ve znění pozdějších předpisů 368/2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na čás-
tečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním
následků škod způsobených záplavami a povod-
němi v červnu a červenci 2009 382/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb.,
o odškodnění některých obětí okupace Česko-
slovenska vojsky Svazu sovětských socialistic-
kých republik, Německé demokratické repu-
bliky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové
republiky a Bulharské lidové republiky 491/2009

Nálezy a sdělení Ústavního soudu, Ústavní soud

Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008 ve
věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona
č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické ko-
moře 6/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. října 2008 ve
věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky
města Mariánské Lázně č. 12/1993 o veřejném
pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně 22/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve
věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) zá-
kona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
ČR a o změně některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 161/2006 Sb. 47/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve
věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustano-
vení § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před
novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb. 54/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve
věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení
§ 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění zákona č. 216/2005 Sb. 62/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve
věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva ži-
votního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s elektrozařízeními a elektrood-
pady a o bližších podmínkách financování naklá-
dání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozaříze-
ními a elektroodpady) 69/2009

Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008
ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k ne-
přípustnosti ústavní stížnosti proti pravomoc-
nému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském
soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro
zmatečnost 79/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 24. března 2009 ve
věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1
písm. b) nařízení města Ostrova č. 1/2005, tržní
řád, ve znění nařízení č. 3/2005 119/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve
věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb.,
o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L
letiště Praha Ruzyně 124/2009

Sdělení Ústavního soudu ve věci stanoviska pléna
Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2009 sp. zn.
Pl. ÚS-st. 27/09 ohledně rozhodování soudů
o zvyšování nájemného z bytu a ohledně posu-
zování žalob pronajímatelů na náhradu škody
vůči státu 136/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve
věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) zá-
kona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů 151/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve
znění opravného usnesení ze dne 27. května
2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení
§ 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93
odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způ-
sobech jeho řešení (insolvenční zákon) 163/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve
znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění) 171/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve
věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9,
10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění před novelizací provedenou zákonem
č. 420/2003 Sb. 181/2009

Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze
dne 9. června 2009 o atrahování působnosti se-
nátů plénem 202/2009
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Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
čtyřicátá sedmá) 227/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2009 ve
věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustano-
vení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o po-
bytu cizinců na území ČR a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. 229/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve
věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany sta-
veb, a alternativního návrhu na zrušení někte-
rých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o tech-
nických podmínkách požární ochrany staveb 241/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 2009 ve
věci návrhu na zrušení některých ustanovení
obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/
/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně ži-
votního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 250/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve
věci návrhu na zrušení některých ustanovení
obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4/
/2007 o stanovení podmínek spalování suchých
rostlinných materiálů v otevřených ohništích, za-
hradních krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních 253/2009

Sdělení Ústavního soudu o přijetí usnesení Ústav-
ního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení vy-
konatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky
č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, kontrasignovaného
předsedou vlády 312/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009 ve věci
návrhu na zrušení ústavního zákona č. 195/2009
Sb., o zkrácení pátého volebního období Posla-
necké sněmovny 318/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2009 ve věci
návrhu na zrušení ustanovení § 23 písm. c) zá-
kona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii Čes-
ké republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zá-
kon o cestovních dokladech), ve znění účinném
od 1. ledna 2005 384/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2009 ve
věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské
smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii
a Smlouvu o založení Evropského společenství
s ústavním pořádkem 387/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 2009 ve věci
návrhu na zrušení čl. 4 až 6 obecně závazné vy-
hlášky města Mariánské Lázně č. 7/2001, kterou
se stanovují podmínky a povinnosti při ochra-
ně, údržbě a tvorbě veřejné zeleně (vyhláška
o veřejné zeleni) 430/2009

Národní boj za osvobození

Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující
příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k dů-
chodu a o změně některých zákonů 108/2009

Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku
k důchodu 340/2009

Národní majetek

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb.,
o zrušení Fondu národního majetku ČR a o pů-
sobnosti Ministerstva financí při privatizaci ma-
jetku ČR (zákon o zrušení Fondu národního
majetku), ve znění pozdějších předpisů 112/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb.,
o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a je-
jím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů 153/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
patnáctá, devadesátá devátá) 227/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace
bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Stát-
ního fondu rozvoje bydlení na opravy a mo-
dernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/
/2002 Sb. 322/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení for-
mou úvěru ke krytí části nákladů spojených
s modernizací bytu některými osobami mladšími
36 let, ve znění pozdějších předpisů 323/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu
části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzic-
kými osobami postiženými povodněmi v roce
2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb. 324/2009

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke
krytí části nákladů spojených s výstavbou sociál-
ních bytů formou dotace právnickým a fyzickým
osobám 333/2009

Národní výbory

Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná
nařízení národních výborů 399/2009

NATURA 2000

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro po-
skytování dotací na zachování hospodářského
souboru lesního porostu v rámci opatření Natura
2000 v lesích 51/2009

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení
vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o sta-
novení důsledků porušení podmíněnosti posky-
tování některých podpor 480/2009
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Nebytové prostory

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kte-
rým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňují některé zá-
kony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů 345/2009

Nemocenské zabezpečení

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony – (části čtvrtá, pátá) 2/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část dvacátá) 41/2009

Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní poli-
tiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších
změn 56/2009

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 o změně některých zá-
konů – (část šestá) 158/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto osmdesátá první) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto devadesátá
šestá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů 302/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím statutu poslanců Evropského parla-
mentu – (část druhá) 303/2009

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 2010 354/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na
rok 2010 – (část osmá) 362/2009

Nemovitosti

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších před-
pisů 1/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápi-
sech vlastnických a jiných věcných práv k nemo-
vitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (ka-

tastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
(katastrální vyhláška) 164/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve
věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9,
10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění před novelizací provedenou zákonem
č. 420/2003 Sb. 181/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části šestnáctá,
sedmnáctá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exe-
kuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kte-
rým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/
/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/
/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věc-
ných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním za-
stupitelství, ve znění pozdějších předpisů 286/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kte-
rým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňují některé zá-
kony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů 345/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na
rok 2010 – (část první) 362/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků 427/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/
/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/
/2008 Sb. 460/2009

Notáři a správci dědictví

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ob-
čanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část pátá) 7/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a ná-
hradách notářů a správců dědictví, ve znění poz-
dějších předpisů 167/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
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s přijetím zákona o základních registrech – (část
třicátá třetí) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto čtyřicátá
sedmá) 281/2009

Obaly

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto dvacátá pátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto čtvrtá) 281/2009

Obce, obecní úřady

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 19/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů 20/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. října 2008 ve
věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky
města Mariánské Lázně č. 12/1993 o veřejném
pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně 22/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 34/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 37/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část čtyřicátá
první) 41/2009

Úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, jak vyplývá z pozdějších změn 43/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 57/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 58/2009

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

Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá
z pozdějších změn 67/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 89/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 90/2009

Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení
Ministerstva vnitra č. 89/2009 Sb., o vyhlášení
nových voleb do zastupitelstva obce 92/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 24. března 2009 ve
věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1
písm. b) nařízení města Ostrova č. 1/2005, tržní
řád, ve znění nařízení č. 3/2005 119/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 120/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 149/2009

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění
obcí do velikostních kategorií podle počtu oby-
vatel, o územním rozčlenění obcí seskupením
katastrálních území, o výši základních cen za
1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodno-
tách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové
plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíč-
ního nájemného a o postupu při vyhledání ma-
ximálního přírůstku nájemného pro konkrétní
byt 180/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 182/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 226/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
devadesátá třetí) 227/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 2009 ve
věci návrhu na zrušení některých ustanovení
obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/
/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně ži-
votního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 250/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení
obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4/
/2007 o stanovení podmínek spalování suchých
rostlinných materiálů v otevřených ohništích, za-
hradních krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních 253/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 254/2009

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanove-
ných procentních částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 276/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části osmá, šedesátá
sedmá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony – (část
třetí) 320/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část sedmá) 326/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 338/2009

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 na-
řízení vlády č. 46/2005 Sb. 341/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb.,
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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 vyhlášky č. 581/2004 Sb. 342/2009

Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitel-
ských úřadů, které jsou kontaktními místy
veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech
veřejné správy) 364/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 370/2009

Vyhláška o účetních záznamech v technické formě
vybraných 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) 383/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 401/2009

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

Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 2009 ve věci
návrhu na zrušení čl. 4 až 6 obecně závazné vy-
hlášky města Mariánské Lázně č. 7/2001, kterou
se stanovují podmínky a povinnosti při ochraně,
údržbě a tvorbě veřejné zeleně (vyhláška o ve-
řejné zeleni) 430/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 435/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 439/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva
vnitra provádějící volební zákony – (část třetí) 442/2009

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů
územních samosprávných celků, rozpočtů do-
brovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních
rad regionů soudržnosti 449/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodateč-
ných voleb do zastupitelstva obce 469/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 470/2009

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 485/2009

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 měs-
ta Prahy, ve znění pozdějších předpisů 486/2009

Občanské právo

– hmotné

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část třicátá
sedmá) 41/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zá-
koník 174/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zá-
kon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani daro-
vací a dani z převodu nemovitostí, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev, a zákon
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů 215/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
druhá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části osmdesátá šestá,
sto čtyřicátá sedmá) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část pátá) 285/2009

– procesní

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony 7/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve
věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení
§ 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění zákona č. 216/2005 Sb. 62/2009

Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008
ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k ne-
přípustnosti ústavní stížnosti proti pravomoc-
nému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském
soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro
zmatečnost 79/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a ná-
hradách notářů a správců dědictví, ve znění poz-
dějších předpisů 167/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších
předpisů 168/2009

Zákon o rovném zacházení a o právních prostřed-
cích ochrany před diskriminací a o změně někte-
rých zákonů (antidiskriminační zákon) – (část
třetí) 198/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
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občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony 218/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
třetí) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části první, sto čty-
řicátá sedmá, sto šedesátá sedmá, sto devadesátá
sedmá) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část
čtrnáctá) 285/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exe-
kuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kte-
rým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/
/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/
/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věc-
ných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním za-
stupitelství, ve znění pozdějších předpisů 286/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši odměny
správců podniku, způsobu jejího určení a určení
náhrady jejich hotových výdajů 329/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část pátá) 420/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z od-
měny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí
svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí
srážkami z odměny těchto osob a chovanců
zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dal-
ších nákladů, ve znění pozdějších předpisů 425/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při
výkonu exekuční a další činnosti 463/2009

Občanské průkazy

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část dvanáctá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
osmdesátá) 227/2009

Obecně prospěšné společnosti

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
šedesátá) 227/2009

Obchod

– vnitřní

Vyhláška o omezení nebezpečných chemických
látek a nebezpečných chemických přípravků 139/2009

Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění vý-
robku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh
nebo do oběhu 256/2009

Zákon o významné tržní síle při prodeji zeměděl-
ských a potravinářských produktů a jejím zneu-
žití 395/2009

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o vý-
znamné tržní síle při prodeji zemědělských a po-
travinářských produktů a jejím zneužití, přija-
tému Parlamentem dne 9. září 2009 a vrácenému
prezidentem republiky dne 25. září 2009 396/2009

– zahraniční

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části padesátá
druhá, padesátá osmá) 41/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení celního
zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky
upravující osvobození od dovozního cla a nepre-
ferenční původ zboží, ve znění pozdějších před-
pisů 84/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb.,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů 220/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
čtyřicátá devátá, sto šedesátá šestá) 227/2009

Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění vý-
robku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh
nebo do oběhu 256/2009

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu
s vojenským materiálem a o doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších před-
pisů 332/2009

Obchodní právo

Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve
věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení
§ 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění zákona č. 216/2005 Sb. 62/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
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obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zá-
kon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani daro-
vací a dani z převodu nemovitostí, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev, a zákon
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů 215/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony – (část druhá) 217/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
dvacátá druhá) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony –

(část sedmá) 230/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část šestá) 285/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 420/2009

Obchodní rejstřík

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto osmdesátá
devátá) 281/2009

Obnovitelné zdroje

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto padesátá
druhá) 281/2009

Ocenění, zásluhy

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/
/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělo-
vaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení
vlády č. 98/2006 Sb. 126/2009

Odbory

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulo-
žení kolektivních smluv vyššího stupně a do-
datků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 36/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulože-
ní kolektivních smluv vyššího stupně 55/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulože-
ní kolektivních smluv vyššího stupně 81/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaz-
nosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 161/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulože-
ní kolektivních smluv vyššího stupně 172/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulože-
ní kolektivních smluv vyššího stupně 209/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaz-
nosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 210/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaz-
nosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího
stupně 237/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulože-
ní Dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 251/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaz-
nosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 308/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o ulože-
ní kolektivní smlouvy vyššího stupně 325/2009

Odpady

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, pomocných půdních látkách, po-
mocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských
půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony – (část čtvrtá) 9/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část osmdesátá
šestá) 41/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve
věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva ži-
votního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s elektrozařízeními a elektrood-
pady a o bližších podmínkách financování naklá-
dání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozaříze-
ními a elektroodpady) 69/2009

Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti
s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu
a vyhořelého jaderného paliva 73/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typo-
vém schvalování obalových souborů pro pře-
pravu, skladování a ukládání jaderných materiálů
a radioaktivních látek, o typovém schvalování
zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jader-
ných materiálů a určených radioaktivních látek
(o typovém schvalování a přepravě) 77/2009

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně
některých zákonů 157/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část dvacátá druhá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto osmnáctá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část devadesátá
sedmá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o ze-
mědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony – (část osmá) 291/2009

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. 56/2001

69



Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích a o změně zákona č. 168/
/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o pojištění od-
povědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb. 297/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část třináctá) 326/2009

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 na-
řízení vlády č. 46/2005 Sb. 341/2009

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona o nakládání s těžebním odpadem 428/2009

Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro naklá-
dání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho
vlastností a některých dalších podrobností k pro-
vedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 429/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodář-
ství ČR 473/2009

Odpovědnost z provozu vozidla

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o pojišťovnictví – (části čtvrtá, dvacátá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část padesátá šestá) 281/2009

Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto čtyřicátá osmá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto třicátá
druhá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb.,
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodo-
vání s ohroženými druhy), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostředí ČR, ve znění pozděj-
ších předpisů 346/2009

Úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších
opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně
některých zákonů (zákon o obchodování s ohro-
ženými druhy), jak vyplývá z pozdějších změn 441/2009

Ochrana hospodářské soutěže

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně někte-
rých zákonů (zákon o ochraně hospodářské sou-
těže), ve znění pozdějších předpisů 155/2009

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti návrhu na
povolení spojení soutěžitelů 252/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část devadesátá pátá) 281/2009

Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zá-
konů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),
jak vyplývá z pozdějších změn 313/2009

Zákon o významné tržní síle při prodeji zeměděl-
ských a potravinářských produktů a jejím zneu-
žití 395/2009

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o vý-
znamné tržní síle při prodeji zemědělských
a potravinářských produktů a jejím zneužití, při-
jatému Parlamentem dne 9. září 2009 a vrácené-
mu prezidentem republiky dne 25. září 2009 396/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony – (část třetí) 417/2009

Ochrana osobních údajů

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část šedesátá
pátá) 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část třetí) 52/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
osmdesátá osmá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část šedesátá pátá) 281/2009

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 11/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto jedenáctá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část osmdesátá
sedmá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin a o změně některých zákonů (zákon
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o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších
předpisů 300/2009

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 446/2009

Ochrana před diskriminací

Zákon o rovném zacházení a o právních prostřed-
cích ochrany před diskriminací a o změně někte-
rých zákonů (antidiskriminační zákon) 198/2009

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o rovném
zacházení a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací a o změně některých zákonů
(antidiskriminační zákon), přijatému Parlamen-
tem dne 23. dubna 2008 a vrácenému preziden-
tem republiky dne 16. května 2008 199/2009

Ochrana spotřebitele

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
čtyřicátá druhá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část dvacátá první) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část osmá) 285/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o ve-
terinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 298/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o ci-
vilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic
ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochra-
ně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách pod-
nikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zá-
kona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 301/2009

Ochrana veřejného pořádku

Nález Ústavního soudu ze dne 21. října 2008 ve
věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky
města Mariánské Lázně č. 12/1993 o veřejném
pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně 22/2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR
k plnění úkolů Policie ČR v období od 13. února
2009 do 3. března 2009 44/2009

Ochrana zvířat

Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru
na úseku ochrany zvířat proti týrání 3/2009

Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě 4/2009

Vyhláška o ochraně zvířat při veřejném vystoupení
a při chovu 5/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb.,
o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování
a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způ-
sobilosti k výkonu některých odborných veteri-
nárních činností, ve znění pozdějších předpisů 21/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb.,
o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 39/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
osmdesátá devátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o ze-
mědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony – (část třetí) 291/2009

Vyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale
neschopných přežít ve volné přírodě a o péči
o tyto živočichy v záchranných stanicích (vy-
hláška o handicapovaných živočiších) 316/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb.,
o minimálních standardech pro ochranu hos-
podářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/
/2005 Sb. 464/2009

Okresy, okresní úřady

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto patnáctá) 281/2009

Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okres-
ních úřadů spadající do působnosti Ministerstva
práce a sociálních věcí 389/2009

Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná
nařízení okresních národních výborů a nařízení
okresních úřadů 390/2009

Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláš-
ka Okresního úřadu Břeclav č. 5/1993, o zákazu
kouření na všech pracovištích a prostorách
okresního úřadu, a nařízení Okresního úřadu
Břeclav č. 4/1997, k zamezení vzniku vážných
zdravotních závad používáním vody z podzem-
ních zdrojů zaplavených a znečištěných po-
vrchovými vodami rozvodněné řeky Moravy 392/2009

Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláš-
ka Okresního úřadu Břeclav č. 1/91, o ochraně
obojživelníků – třída: Amphibia 393/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb.,
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s roz-
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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 486/2009

Organizace s mezinárodním prvkem

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sedmá) 227/2009

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 11/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin a o změně některých zákonů (zákon
o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších
předpisů 96/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část dvacátá šestá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto třicátá sedmá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto devatenáctá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin a o změně některých zákonů (zákon
o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších
předpisů 300/2009

Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby
pěstovaných rostlin do oběhu 369/2009

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 446/2009

Ostraha majetku a osob

Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon
fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva 16/2009

Ověřování

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 15/2009

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 484/2009

Ovoce a zelenina

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu
a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve
vzdělávacích zařízeních 478/2009

Ovzduší

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv
pro stacionární zdroje z hlediska ochrany
ovzduší 13/2009

Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů
a o provedení některých dalších ustanovení zá-
kona o ochraně ovzduší 205/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část dvacátá třetí) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto dvacátá devátá) 227/2009

Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek
a fluorovaných skleníkových plynů 279/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto šestá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část čtvrtá) 292/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb.,
kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních
limitů znečišťujících látek, ústřední regulační
řád a způsob jeho provozování včetně seznamu
stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zá-
sady pro vypracování a provozování krajských
a místních regulačních řádů a způsob a rozsah
zpřístupňování informací o úrovni znečiště-
ní ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/
/2005 Sb. 373/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dal-
ších podmínek provozování ostatních stacionár-
ních zdrojů znečišťování ovzduší 475/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších
podmínkách provozování spalovacích stacionár-
ních zdrojů znečišťování ovzduší 476/2009

Paliva a maziva

Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti
s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu
a vyhořelého jaderného paliva 73/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typo-
vém schvalování obalových souborů pro pře-
pravu, skladování a ukládání jaderných materiálů
a radioaktivních látek, o typovém schvalování
zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jader-
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ných materiálů a určených radioaktivních látek
(o typovém schvalování a přepravě) 77/2009

Památky

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Peklo a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek 24/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Swamp a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek 25/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek 27/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část druhá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
osmá) 227/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Polické stěny a stanovení jejích bližších ochran-
ných podmínek 260/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochran-
ných podmínek 261/2009

Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní pa-
mátka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč 263/2009

Panelové domy, panelová sídliště

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků
z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fy-
zickým osobám na opravy, modernizace nebo
regenerace panelových domů, ve znění pozděj-
ších předpisů 118/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků
z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fy-
zickým osobám na opravy a modernizace domů,
ve znění pozdějších předpisů 310/2009

Parlament

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části čtyřicátá
čtvrtá, čtyřicátá osmá) 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb.,
o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších
předpisů 162/2009

Ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období
Poslanecké sněmovny 195/2009

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení vo-
leb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 207/2009

Sdělení Ústavního soudu o přijetí usnesení Ústav-
ního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení vy-
konatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky
č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, kontrasignovaného
předsedou vlády 312/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009 ve věci
návrhu na zrušení ústavního zákona č. 195/2009
Sb., o zkrácení pátého volebního období Posla-
necké sněmovny 318/2009

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/
/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších ústav-
ních zákonů 319/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony 320/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/
/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů 321/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jed-
nacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění poz-
dějších předpisů 402/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výko-
nem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších
náležitostech státních zástupců a o změně a do-
plnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v ně-
kterých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů 418/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva
vnitra provádějící volební zákony – (část první) 442/2009

Patenty, patentoví zástupci

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část dvacátá osmá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto padesátá pátá) 227/2009

Peněžní organizace

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona
č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní pod-
poře stavebního spoření a o doplnění zákona
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 142/2009
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Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zá-
kon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani daro-
vací a dani z převodu nemovitostí, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev, a zákon
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů 215/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
dvacátá šestá) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony –

(části čtvrtá, šestá) 230/2009

Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu
prokazování odborné způsobilosti, důvěryhod-
nosti a zkušenosti osob a o minimální výši fi-
nančních zdrojů poskytovaných pobočce zahra-
niční banky 233/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části dvanáctá, dva-
cátá druhá, dvacátá třetí, sto třináctá, sto šedesátá
čtvrtá) 281/2009

Zákon o platebním styku 284/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku 285/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů 287/2009

Zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních
záložen 290/2009

Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí,
institucí elektronických peněz, poskytovatelů
platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů
elektronických peněz malého rozsahu 374/2009

Vyhláška o předkládání informací platebními insti-
tucemi, poskytovateli platebních služeb malého
rozsahu a institucemi elektronických peněz Čes-
ké národní bance 375/2009

Penzijní pojištění, penzijní připojištění, penzijní
fond

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
padesátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony –

(část osmá) 230/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část osmá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto osmdesátá) 281/2009

Platební neschopnost

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 zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů 80/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony 217/2009

Platební a zúčtovací styk

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části sto devátá, sto
třicátá osmá, sto čtyřicátá šestá, sto šedesátá
čtvrtá) 281/2009

Zákon o platebním styku 284/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku 285/2009

Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí,
institucí elektronických peněz, poskytovatelů
platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů
elektronických peněz malého rozsahu 374/2009

Vyhláška o předkládání informací platebními insti-
tucemi, poskytovateli platebních služeb malého
rozsahu a institucemi elektronických peněz Čes-
ké národní bance 375/2009

Plemenitba hospodářských zvířat

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat
a jejich evidence a evidence hospodářství a osob
stanovených plemenářským zákonem, ve znění
vyhlášky č. 199/2007 Sb. 213/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
devadesátá šestá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sedmdesátá
první) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o ze-
mědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony – (část šestá) 291/2009

Plyn, plynárenství

Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických
odvětvích a postupech pro regulaci cen 140/2009

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 o změně některých zá-
konů 158/2009
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Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek
a fluorovaných skleníkových plynů 279/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto osmdesátá
první) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část pátá) 292/2009

Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších
změn 314/2009

Vyhláška o stavech nouze v plynárenství 334/2009

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 365/2009

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních vý-
kazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sesta-
vování regulačních výkazů 408/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve
znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. 409/2009

Podkarpatská Rus

Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy
občanům ČR za nemovitý majetek, který zane-
chali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti
s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských
socialistických republik 212/2009

Pohonné hmoty

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto osmdesátá sedmá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto sedmdesátá
osmá) 281/2009

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestov-
ních náhrad mění sazba základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel
a stravné a stanoví průměrná cena pohonných
hmot 462/2009

Pohřebnictví

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část šedesátá de-
vátá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto dvacátá první) 227/2009

Pojištění, pojišťovnictví

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony – (části čtvrtá, pátá) 2/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Ce-
nové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze
dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maxi-
mální ceny zdravotní péče zubních lékařů hra-
zené z veřejného zdravotního pojištění a stoma-
tologických výrobků plně hrazených z veřejného
zdravotního pojištění 38/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části dvacátá,
dvacátá druhá, dvacátá třetí, dvacátá čtvrtá,
osmdesátá pátá) 41/2009

Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní poli-
tiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších
změn 56/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů 59/2009

Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá
z pozdějších změn 67/2009

Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující
příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k dů-
chodu a o změně některých zákonů 108/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb.,
o seznamu referenčních skupin 114/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb.,
o stanovení seznamu léčivých látek určených
k podpůrné nebo doplňkové léčbě 115/2009

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 o změně některých zá-
konů – (části čtvrtá, pátá, šestá, devátá) 158/2009

Zákon o rovném zacházení a o právních prostřed-
cích ochrany před diskriminací a o změně někte-
rých zákonů (antidiskriminační zákon) – (části
pátá, šestá) 198/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o po-
jistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 221/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(části čtrnáctá, dvacátá sedmá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
třicátá devátá, čtyřicátá první, šedesátá osmá,
osmdesátá čtvrtá, sto čtyřicátá druhá, sto čtyři-
cátá třetí, sto osmdesátá první) 227/2009

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 244/2009
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Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb.,
o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro
účely státní sociální podpory a důchodového po-
jištění považují za studium na středních nebo
vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 249/2009

Zákon o pojišťovnictví 277/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části dvacátá, čtyři-
cátá pátá, padesátá šestá, sto dvacátá devátá, sto
sedmdesátá šestá, sto osmdesátá, sto devadesátá
šestá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony 282/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (části
šestnáctá, sedmnáctá) 285/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb.,
o pojišťování a financování vývozu se státní pod-
porou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozděj-
ších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 293/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů 302/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím statutu poslanců Evropského parla-
mentu – (části první, druhá, čtvrtá, šestá) 303/2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového
pojištění stanoví výše všeobecného vyměřova-
cího základu za rok 2008 a výše přepočítacího
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřova-
cího základu za rok 2008 339/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů 351/2009

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 2010 354/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2010 – (části šestá, osmá, dvanáctá, třináctá,
čtrnáctá, patnáctá) 362/2009

Nařízení vlády o stanovení důchodového věku
a přepočtu starobních důchodů některých hor-
níků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před
rokem 1993 363/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhra-
dách soudního exekutora, o odměně a náhradě
hotových výdajů správce podniku a o podmín-
kách pojištění odpovědnosti za škody způsobené
exekutorem, ve znění pozdějších předpisů 368/2009

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy vě-
kových skupin pojištěnců veřejného zdravotního
pojištění pro rok 2010 391/2009

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 411/2009

Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitos-
tech výkazů pojišťovny a zajišťovny 433/2009

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o pojišťovnictví 434/2009

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 445/2009

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního
pojištění a regulačních omezení objemu poskyt-
nuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdra-
votního pojištění pro rok 2010 471/2009

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 472/2009

Pokuty a jiné sankce

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části osmá, třicátá
druhá, třicátá pátá, padesátá osmá, šedesátá třetí,
šedesátá čtvrtá, šedesátá pátá, sedmdesátá první,
sedmdesátá druhá, sedmdesátá třetí, sedmdesátá
šestá, sedmdesátá sedmá, sedmdesátá osmá,
osmdesátá první, osmdesátá druhá, osmdesátá
třetí, osmdesátá čtvrtá, osmdesátá pátá, devade-
sátá první, devadesátá druhá, devadesátá šestá,
devadesátá devátá, sto pátá, sto třináctá, sto
osmnáctá, sto dvacátá čtvrtá, sto dvacátá šestá,
sto dvacátá devátá, sto třicátá, sto třicátá třetí,
sto třicátá čtvrtá, sto třicátá pátá, sto třicátá de-
vátá, sto čtyřicátá osmá, sto padesátá, sto pade-
sátá druhá, sto padesátá třetí, sto padesátá pátá,
sto padesátá sedmá, sto padesátá devátá, sto še-
desátá, sto šedesátá pátá, sto šedesátá devátá, sto
sedmdesátá, sto sedmdesátá první, sto sedmde-
sátá druhá, sto sedmdesátá pátá, sto sedmdesátá
sedmá, sto osmdesátá první, sto osmdesátá čtvrtá,
sto devadesátá, sto devadesátá první, sto devade-
sátá třetí) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
jmů, ve znění pozdějších předpisů – (část první) 304/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, a některé další zákony – (část
pátá) 306/2009
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Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 377/2009

Policie

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části čtrnáctá,
patnáctá, čtyřicátá první, devadesátá první) 41/2009

Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu ci-
zinců na území ČR a o změně některých zákonů,
jak vyplývá z pozdějších změn 42/2009

Úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní po-
licii, jak vyplývá z pozdějších změn 43/2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR
k plnění úkolů Policie ČR v období od 13. února
2009 do 3. března 2009 44/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb.,
kterou se stanoví technické podmínky a postup
při pořizování a dalším zpracovávání biometric-
kých údajů obsažených v nosiči dat cestovního
dokladu 75/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komu-
nikacích, ve znění pozdějších předpisů 91/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
dvacátá třetí) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část šestá) 292/2009

Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říč-
ních informačních službách 356/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2009 ve věci
návrhu na zrušení ustanovení § 23 písm. c)
zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii Čes-
ké republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), ve znění účin-
ném od 1. ledna 2005 384/2009

Vyhláška o stanovení názvů, sídel a územních
obvodů krajských ředitelství Policie ČR 407/2009

Politické strany a politická hnutí

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
dvacátá) 227/2009

Pomoc obětem trestné činnosti

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část třicátá
čtvrtá) 41/2009

Poplatky

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (části třetí, dva-
cátá) 7/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, pomocných půdních látkách, po-
mocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských
půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony – (část druhá) 9/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb.,
o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb. 14/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části devátá, tři-
cátá devátá) 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které další zákony – (část druhá) 141/2009

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 o změně některých zá-
konů – (část jedenáctá) 158/2009

Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometric-
kými údaji a o změně některých zákonů – (část
druhá) 197/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část druhá) 206/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony – (část čtvrtá) 217/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část desátá) 218/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
sto šedesátá třetí, sto šedesátá osmá) 227/2009

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 228/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části osmá, devátá,
sto čtyřicátá devátá, sto padesátá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část dvanáctá) 291/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb.,
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o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic
ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochra-
ně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách pod-
nikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zá-
kona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 301/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb.,
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodo-
vání s ohroženými druhy), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostředí ČR, ve znění pozděj-
ších předpisů 346/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů 348/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši
sazeb mýtného za užívání určených pozemních
komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007
Sb. 404/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část čtvrtá) 420/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb.,
o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů 483/2009

Pošta

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část šedesátá
čtvrtá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část šedesátá třetí) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část
desátá) 285/2009

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 61/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léči-
vých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské
účely 103/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví
seznam ATC skupin léčivých přípravků a potra-
vin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících
regulaci ceny původce 104/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických po-
žadavcích na výrobky určené pro styk s potravi-
nami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů 127/2009

Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienic-
kých požadavků pro některé potravinářské pod-
niky, v nichž se zachází se živočišnými produkty 128/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb.,
o zákazu podávání některých látek zvířatům,
jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sle-
dování (monitoringu) přítomnosti nepovolených
látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by
živočišné produkty mohly být škodlivé pro
zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve
znění pozdějších předpisů 129/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb.,
kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j)
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní
vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a vý-
robky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. 169/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sedmdesátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část čtyřicátá osmá) 281/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2004 Sb.,
o označování výživové hodnoty potravin 330/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb.,
kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy
a na obohacování potravin 352/2009

Zákon o významné tržní síle při prodeji zeměděl-
ských a potravinářských produktů a jejím zneu-
žití 395/2009

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o vý-
znamné tržní síle při prodeji zemědělských a po-
travinářských produktů a jejím zneužití, přija-
tému Parlamentem dne 9. září 2009 a vrácenému
prezidentem republiky dne 25. září 2009 396/2009
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Pozemkový fond České republiky

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů 95/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších
předpisů 299/2009

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

Požární ochrana

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmín-
kách věcných prostředků požární ochrany,
ve znění pozdějších předpisů 102/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve
věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany sta-
veb, a alternativního návrhu na zrušení někte-
rých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o tech-
nických podmínkách požární ochrany staveb 241/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část druhá) 281/2009

Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říč-
ních informačních službách 356/2009

Pracovněprávní (služební) vztahy

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části třicátá
první, sedmdesátá třetí) 41/2009

Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agen-
tura práce nemůže formou dočasného přidělení
k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat 64/2009

Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, jak vyplývá z pozdějších změn 68/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě 74/2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základ-
ních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
na rok 2009 125/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění
nařízení vlády č. 74/2009 Sb. 130/2009

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 133/2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve
veřejných službách a správě 137/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací
a kvalifikační předpoklady a kterým se mění na-
řízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě 138/2009

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 201/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony –

(část třetí) 282/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exe-
kuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kte-
rým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/
/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/
/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věc-
ných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním za-
stupitelství, ve znění pozdějších předpisů 286/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony – (část
šestá) 320/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část třetí) 326/2009

Úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, jak vyplývá z pozdějších změn 355/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb.,
kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při
výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče
o povolání do služebního poměru vojáka z povo-
lání 413/2009

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení
vojáků 414/2009

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 nařízení vlády č. 249/2007 Sb. 452/2009

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahra-
ničního stravného pro rok 2010 459/2009

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestov-
ních náhrad mění sazba základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel
a stravné a stanoví průměrná cena pohonných
hmot 462/2009
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Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základ-
ních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
na rok 2010 477/2009

Prezident republiky

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení
voleb do Evropského parlamentu 46/2009

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 207/2009

Sdělení Ústavního soudu o přijetí usnesení Ústav-
ního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení vy-
konatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky
č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, kontrasignovaného
předsedou vlády 312/2009

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/
/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších ústav-
ních zákonů 319/2009

Probační a mediační služba

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část osmá) 218/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto pátá) 227/2009

Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vě-
zení 456/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších
předpisů 457/2009

Protiprávnost komunistického režimu

Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující
příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k dů-
chodu a o změně některých zákonů 108/2009

Nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých
škol, kterým bylo v období komunistického re-
žimu z politických důvodů znemožněno dokon-
čit studium na vysoké škole 122/2009

Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového pří-
spěvku ke zmírnění některých křivd způsobe-
ných komunistickým režimem 135/2009

Přestupky a jiné správní delikty

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část pátá) 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část druhá) 52/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části sto dvacátá
šestá, sto osmdesátá pátá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, a některé další zákony – (část
pátá) 306/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb.,
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodo-
vání s ohroženými druhy), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostředí ČR, ve znění pozděj-
ších předpisů 346/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 377/2009

Ptáci, ptačí oblasti

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobu-
dějovické rybníky 405/2009

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář 406/2009

Puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
třicátá šestá, čtyřicátá čtvrtá) 227/2009

Půda, pozemky, území, pozemkové úřady

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, pomocných půdních látkách, po-
mocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských
půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony 9/2009

Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na
půdě 17/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů 95/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápi-
sech vlastnických a jiných věcných práv k nemo-
vitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (ka-
tastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
(katastrální vyhláška) 164/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve
znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení

80



vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění) 171/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto třicátá první) 227/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území 269/2009

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení
Politiky územního rozvoje ČR 2008 270/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část patnáctá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších
předpisů 299/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evido-
vaných u půdního bloku nebo u dílu půdního
bloku v evidenci využití zemědělské půdy 336/2009

Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruk-
tury 416/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků 427/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/
/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/
/2008 Sb. 460/2009

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení
vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o sta-
novení důsledků porušení podmíněnosti posky-
tování některých podpor 480/2009

Referendum

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část padesátá) 41/2009

Regionální rozvoj

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech a o změně některých sou-
visejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů 154/2009

Registrační pokladny

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto padesátá
čtvrtá) 281/2009

Registrované partnerství

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část osmdesátá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto sedmdesátá pátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto šedesátá
osmá) 281/2009

Regulační výkazy

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních vý-
kazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sesta-
vování regulačních výkazů 408/2009

Rehabilitace, restituce

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
šestnáctá) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o od-
škodnění některých obětí okupace Českosloven-
ska vojsky Svazu sovětských socialistických re-
publik, Německé demokratické republiky,
Polské lidové republiky, Maďarské lidové repu-
bliky a Bulharské lidové republiky 491/2009

Reklama

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů 97/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část třicátá čtvrtá) 281/2009

Rezidenční místa

Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výbě-
rového řízení na rezidenční místo, průběhu vý-
běrového řízení na rezidenční místo a základních
kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních mís-
tech) 186/2009

Rodinné právo

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část třicátá osmá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část padesátá první) 281/2009

Rodinný dům, rekreační chalupa, rekreační
domek, rekreační chata, zahrádkářská chata

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/
/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/
/2008 Sb. 460/2009
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Ropa

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část padesátá osmá) 281/2009

Rostlinolékařská péče

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb.,
o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu
rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb. 146/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb.,
o mechanizačních prostředcích na ochranu rost-
lin 147/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb.,
o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škod-
livých organismů rostlin a rostlinných pro-
duktů 159/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
sto třicátá čtvrtá, sto padesátá čtvrtá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto čtyřicátá
první) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část jedenáctá) 291/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se stanoví požadavky na akredi-
taci a dozor nad trhem, týkající se uvádění vý-
robků na trh – (část druhá) 490/2009

Rozhlas

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část třicátá
druhá) 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysí-
lání a o změně dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém
rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů 196/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
sto devatenáctá, sto šedesátá osmá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto padesátá
třetí) 281/2009

Rozhodčí řízení

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami – (část dvanáctá) 10/2009

Rozpočtové a příspěvkové organizace

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky 410/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výko-
nem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších
náležitostech státních zástupců a o změně a do-
plnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v ně-
kterých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů 418/2009

Rozpočty (státní i jiné)

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony – (část druhá) 2/2009

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od
Evropské investiční banky na financování inves-
tičních potřeb souvisejících s prováděním pro-
gramu Výstavba a obnova infrastruktury vodo-
vodů a kanalizací II. 94/2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na po-
skytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské repu-
bliky na řešení stabilizace ekonomiky v letech
2009 a 2010 107/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné pod-
pory a o změně zákona o podpoře výzkumu
a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pra-
vidla), ve znění pozdějších předpisů 109/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech a o změně některých sou-
visejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů 154/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb.,
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších před-
pisů 175/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony 206/2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na
úhradu části rozpočtovaného schodku státního
rozpočtu ČR na rok 2009 a o změně zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (roz-
počtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 214/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
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s přijetím zákona o základních registrech – (části
devadesátá osmá, sto třetí) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části devátá, třicátá
pátá, sedmdesátá pátá, sedmdesátá devátá, sto de-
vátá, sto třináctá, sto dvacátá sedmá, sto dvacátá
devátá, sto třicátá čtvrtá, sto třicátá devátá, sto
čtyřicátá pátá, sto čtyřicátá šestá, sto padesátá,
sto padesátá pátá, sto šedesátá pátá, sto sedmde-
sátá první, sto sedmdesátá sedmá, sto sedmdesátá
devátá, sto osmdesátá první, sto osmdesátá
čtvrtá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony –

(část pátá) 282/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část druhá) 292/2009

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 vyhlášky č. 581/2004 Sb. 342/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb.,
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších před-
pisů 357/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na
rok 2010 362/2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na čás-
tečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním
následků škod způsobených záplavami a povod-
němi v červnu a červenci 2009 382/2009

Vyhláška o účetních záznamech v technické formě
vybraných 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) 383/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony – (část čtvrtá) 417/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů 421/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2009 Sb.,
o státním rozpočtu ČR na rok 2009 423/2009

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů
územních samosprávných celků, rozpočtů do-
brovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních
rad regionů soudržnosti 449/2009

Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2010 487/2009

Ryby, rybářství, rybolov

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část šestá) 41/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb.,
kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j)
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní
vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a vý-
robky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. 169/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto čtyřicátá sedmá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto třicátá první) 281/2009

Řidiči

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu
dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/
/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech
převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národního majetku ČR, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojiště-
ní odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů 347/2009

Sčítání lidu, domů a bytů

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci
Klasifikace stavebních děl CZ-CC 255/2009

Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 296/2009

Sdružení občanů

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
dvanáctá) 227/2009

Senát

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jed-
nacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jed-
nacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů 162/2009

Shromažďování občanů

Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb.,
o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších
předpisů 294/2009
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Služby

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část šedesátá
čtvrtá) 41/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě 74/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění
nařízení vlády č. 74/2009 Sb. 130/2009

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 133/2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve
veřejných službách a správě 137/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací
a kvalifikační předpoklady a kterým se mění na-
řízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě 138/2009

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 201/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony 206/2009

Zákon o volném pohybu služeb 222/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto sedmdesátá třetí) 227/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších před-
pisů 239/2009

Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných
kontaktních míst 248/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb.,
o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických
komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb. 267/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto padesátá
třetí) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část
desátá) 285/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2010 – (část devátá) 362/2009

Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí,
institucí elektronických peněz, poskytovatelů

platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů
elektronických peněz malého rozsahu 374/2009

Vyhláška o předkládání informací platebními insti-
tucemi, poskytovateli platebních služeb malého
rozsahu a institucemi elektronických peněz Čes-
ké národní bance 375/2009

Vyhláška o směnárenské činnosti 376/2009

Směnky a šeky, směnárenská činnost

Vyhláška o směnárenské činnosti 376/2009

Sociálně ekonomické informace, účetnictví

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami – (část třináctá) 10/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech a o změně některých sou-
visejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů 154/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb.,
o Programu statistických zjišťování na rok 2009 170/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
dvacátá čtvrtá, padesátá šestá) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony –

(část devátá) 230/2009

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci
Klasifikace stavebních děl CZ-CC 255/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části třicátá šestá, sto
sedmdesátá čtvrtá, sto devadesátá pátá) 281/2009

Vyhláška o účetních záznamech v technické formě
vybraných 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) 383/2009

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na
rok 2010 386/2009

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

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 411/2009
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Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností,
disability a zdraví (MKF) 431/2009

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualiza-
ci Klasifikace hospitalizovaných pacientů
(IR-DRG) 432/2009

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 445/2009

Sociálně-právní ochrana dětí

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části jedenáctá,
šedesátá třetí) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
osmdesátá třetí) 227/2009

Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojiš-
tění a státní sociální podpory)

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části dvacátá
první, dvacátá druhá, dvacátá třetí) 41/2009

Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní poli-
tiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších
změn 56/2009

Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá
z pozdějších změn 67/2009

Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující
příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k dů-
chodu a o změně některých zákonů 108/2009

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 148/2009

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 o změně některých zá-
konů – (části třetí, pátá, sedmá) 158/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony 206/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o po-
jistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 221/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti

s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část třicátá druhá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
dvacátá pátá, třicátá devátá, padesátá osmá, sto
sedmdesátá třetí) 227/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších před-
pisů 239/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb.,
o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro
účely státní sociální podpory a důchodového po-
jištění považují za studium na středních nebo
vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 249/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části jedenáctá, tři-
cátá sedmá, třicátá osmá, čtyřicátá devátá, stá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony –

(část šestá) 282/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část
sedmnáctá) 285/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím statutu poslanců Evropského parla-
mentu – (části první, třetí, čtvrtá) 303/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (části jedenáctá, dvanáctá) 326/2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového
pojištění stanoví výše všeobecného vyměřova-
cího základu za rok 2008 a výše přepočítacího
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřova-
cího základu za rok 2008 339/2009

Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku
k důchodu 340/2009

Vyhláška, kterou se stanoví procentní míry poklesu
pracovní schopnosti a náležitosti posudku o inva-
liditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti
pro účely invalidity (vyhláška o posuzování in-
validity) 359/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2010 – (části šestá, sedmá, devátá, jedenáctá) 362/2009

Nařízení vlády o stanovení důchodového věku
a přepočtu starobních důchodů některých hor-
níků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před
rokem 1993 363/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kte-
rou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociál-
ním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 451/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
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pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve
znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb. 452/2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na
bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným,
částek, které se započítávají za pevná paliva, a čás-
tek normativních nákladů na bydlení 461/2009

Soudní řád správní

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami – (část sedmnáctá) 10/2009

Ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období
Poslanecké sněmovny 195/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony – (část
pátá) 320/2009

Soudy

Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008 ve
věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona
č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické ko-
moře 6/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony 7/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. října 2008 ve
věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky
města Mariánské Lázně č. 12/1993 o veřejném
pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně 22/2009

Zákon trestní zákoník 40/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku 41/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve
věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) zá-
kona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
ČR a o změně některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 161/2006 Sb. 47/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve
věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustano-
vení § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před
novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb. 54/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve
věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení
§ 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění zákona č. 216/2005 Sb. 62/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve
věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva ži-
votního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s elektrozařízeními a elektro-

odpady a o bližších podmínkách financování
nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektro-
zařízeními a elektroodpady) 69/2009

Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008
ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k ne-
přípustnosti ústavní stížnosti proti pravomoc-
nému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském
soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro
zmatečnost 79/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 24. března 2009 ve
věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1
písm. b) nařízení města Ostrova č. 1/2005, tržní
řád, ve znění nařízení č. 3/2005 119/2009

Nařízení vlády o poskytování náhrad některých
nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahra-
ničí 121/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve
věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb.,
o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L
letiště Praha Ruzyně 124/2009

Sdělení Ústavního soudu ve věci stanoviska pléna
Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2009 sp. zn.
Pl. ÚS-st. 27/09 ohledně rozhodování soudů
o zvyšování nájemného z bytu a ohledně posu-
zování žalob pronajímatelů na náhradu škody
vůči státu 136/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve
věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) zá-
kona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů 151/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve
znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009
ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394
odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon) 163/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a ná-
hradách notářů a správců dědictví, ve znění poz-
dějších předpisů 167/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších
předpisů 168/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve
znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění) 171/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve
věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9,
10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění před novelizací provedenou zákonem
č. 420/2003 Sb. 181/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,
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o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exe-
kuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb.,
o vyšších soudních úřednících a vyšších úřední-
cích státního zastupitelství a o změně souvisejí-
cích zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb. 183/2009

Zákon o rovném zacházení a o právních prostřed-
cích ochrany před diskriminací a o změně někte-
rých zákonů (antidiskriminační zákon) – (část
třetí) 198/2009

Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze
dne 9. června 2009 o atrahování působnosti se-
nátů plénem 202/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony – (části čtvrtá, pátá) 217/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto dvacátá sedmá) 227/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2009 ve
věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustano-
vení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o po-
bytu cizinců na území ČR a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. 229/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve
věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany sta-
veb, a alternativního návrhu na zrušení někte-
rých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o tech-
nických podmínkách požární ochrany staveb 241/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 2009 ve
věci návrhu na zrušení některých ustanovení
obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/
/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně ži-
votního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 250/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve
věci návrhu na zrušení některých ustanovení
obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4/
/2007 o stanovení podmínek spalování suchých
rostlinných materiálů v otevřených ohništích, za-
hradních krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních 253/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části devátá, sto
sedmdesátá šestá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exe-
kuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kte-
rým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/
/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/
/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věc-
ných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších

předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním za-
stupitelství, ve znění pozdějších předpisů 286/2009

Sdělení Ústavního soudu o přijetí usnesení Ústav-
ního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení vy-
konatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky
č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, kontrasignovaného
předsedou vlády 312/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009 ve věci
návrhu na zrušení ústavního zákona č. 195/2009
Sb., o zkrácení pátého volebního období Posla-
necké sněmovny 318/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši odměny
správců podniku, způsobu jejího určení a určení
náhrady jejich hotových výdajů 329/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb.,
o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky
č. 426/2008 Sb. 366/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhra-
dách soudního exekutora, o odměně a náhradě
hotových výdajů správce podniku a o podmín-
kách pojištění odpovědnosti za škody způsobené
exekutorem, ve znění pozdějších předpisů 368/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2009 ve věci
návrhu na zrušení ustanovení § 23 písm. c) zá-
kona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii Čes-
ké republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zá-
kon o cestovních dokladech), ve znění účinném
od 1. ledna 2005 384/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2009 ve
věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské
smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii
a Smlouvu o založení Evropského společenství
s ústavním pořádkem 387/2009

Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruk-
tury 416/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 2009 ve věci
návrhu na zrušení čl. 4 až 6 obecně závazné vy-
hlášky města Mariánské Lázně č. 7/2001, kterou
se stanovují podmínky a povinnosti při ochraně,
údržbě a tvorbě veřejné zeleně (vyhláška o ve-
řejné zeleni) 430/2009

Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozděj-
ších změn 444/2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé
lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé
nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 453/2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, co se považuje za látky s ana-
bolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké
je jejich větší množství, a co se pro účely trest-
ního zákoníku považuje za metodu spočívající ve
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zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu
a za jiné metody s dopingovým účinkem 454/2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se
považují za rostliny a houby obsahující omam-
nou nebo psychotropní látku a jaké je jejich
množství větší než malé ve smyslu trestního zá-
koníku 455/2009

Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vě-
zení 456/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších
předpisů 457/2009

Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající
na náklady spojené s výkonem trestu domácího
vězení a způsob úhrady 458/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při
výkonu exekuční a další činnosti 463/2009

Soukromý detektiv

Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon
fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva 16/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část šestá) 292/2009

Spisová služba

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 190/2009

Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 191/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o archivnictví a spisové službě a o změně někte-
rých zákonů 192/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto padesátá sedmá) 227/2009

Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů,
jak vyplývá z pozdějších změn 309/2009

Správci podniků

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši odměny
správců podniku, způsobu jejího určení a určení
náhrady jejich hotových výdajů 329/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhra-
dách soudního exekutora, o odměně a náhradě
hotových výdajů správce podniku a o podmín-

kách pojištění odpovědnosti za škody způsobené
exekutorem, ve znění pozdějších předpisů 368/2009

Správní řád

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami – (část osmnáctá) 10/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto padesátá osmá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto čtyřicátá
šestá) 281/2009

Státní bezpečnost (bývalá)

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
šedesátá čtvrtá) 227/2009

Státní fondČeské republiky pro podporu a rozvoj
české kinematografie

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
třicátá) 227/2009

Státní fond dopravní infrastruktury

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fon-
du dopravní infrastruktury a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve vě-
cech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku ČR, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o pojištění odpovědnosti z provozu vozi-
dla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů 347/2009

Státní fond rozvoje bydlení

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků
z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fy-
zickým osobám na opravy, modernizace nebo
regenerace panelových domů, ve znění pozděj-
ších předpisů 118/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků
z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fy-
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zickým osobám na opravy a modernizace domů,
ve znění pozdějších předpisů 310/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace
bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Stát-
ního fondu rozvoje bydlení na opravy a mo-
dernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/
/2002 Sb. 322/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení for-
mou úvěru ke krytí části nákladů spojených
s modernizací bytu některými osobami mladšími
36 let, ve znění pozdějších předpisů 323/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu
části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzic-
kými osobami postiženými povodněmi v roce
2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb. 324/2009

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke
krytí části nákladů spojených s výstavbou sociál-
ních bytů formou dotace právnickým a fyzickým
osobám 333/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití
finančních prostředků k úhradě úvěrů zajiště-
ných Státním fondem rozvoje bydlení 438/2009

Státní fond životního prostředí

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část třináctá) 326/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb.,
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodo-
vání s ohroženými druhy), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostředí ČR, ve znění pozděj-
ších předpisů 346/2009

Státní hranice

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část osmdesátá
sedmá) 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic

ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochra-
ně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách pod-
nikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zá-
kona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 301/2009

Státní služba

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část třicátá
první) 41/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část desátá) 326/2009

Státní zastupitelství, státní zástupci

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (části šestá,
sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá) 7/2009

Zákon, kterým se mění 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. 121/2008 Sb.,
o vyšších soudních úřednících a vyšších úřední-
cích státního zastupitelství a o změně souvisejí-
cích zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb. 183/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část pátá) 218/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
čtyřicátá osmá) 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exe-
kuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kte-
rým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/
/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/
/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věc-
ných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním za-
stupitelství, ve znění pozdějších předpisů 286/2009
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Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výko-
nem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších
náležitostech státních zástupců a o změně a do-
plnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v ně-
kterých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů 418/2009

Státní zemědělský intervenční fond

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroen-
vironmentálních opatření, ve znění nařízení
vlády č. 114/2008 Sb. 45/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech pro-
vádění vybraných tržních opatření společné
organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky,
ve znění pozdějších předpisů 50/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro po-
skytování dotací na zachování hospodářského
souboru lesního porostu v rámci opatření Natura
2000 v lesích 51/2009

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro posky-
tování dotací na lesnicko-environmentální opa-
tření 53/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek
při provádění opatření společné organizace trhu
s vínem, ve znění pozdějších předpisů 82/2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení pod-
míněnosti poskytování přímých podpor, někte-
rých podpor v rámci společné organizace trhu
s vínem a některých podpor Programu rozvoje
venkova, a o změně některých souvisejících na-
řízení vlády 83/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech pro-
vádění společných organizací trhu v režimu do-
vozních a vývozních licencí a osvědčení o stano-
vení náhrady předem pro zemědělské produkty 101/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé po-
stupy při provádění opatření společné organizace
trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů 113/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto čtvrtá) 227/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné orga-
nizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky sta-
noví bližší podmínky poskytování podpory a ná-
rodní podpory spotřeby mléka a mléčných vý-
robků žáky, kteří plní povinnou školní do-

cházku ve školách zařazených do sítě škol,
ve znění pozdějších předpisů 238/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část osmdesátá
první) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o ze-
mědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony – (část sedmá) 291/2009

Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním ze-
mědělském intervenčním fondu, jak vyplývá
z pozdějších změn 367/2009

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu
a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve
vzdělávacích zařízeních 478/2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení pod-
míněnosti poskytování některých podpor 479/2009

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení
vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o sta-
novení důsledků porušení podmíněnosti posky-
tování některých podpor 480/2009

Stavební spoření

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
čtyřicátá pátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část dvacátá šestá) 281/2009

Stavebnictví, stavební úřady

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona
č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní pod-
poře stavebního spoření a o doplnění zákona
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 142/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve
znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění) 171/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část třicátá čtvrtá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto osmdesátá) 227/2009

Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území 269/2009

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení
Politiky územního rozvoje ČR 2008 270/2009
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Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto sedmdesátá
druhá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kte-
rým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňují některé zá-
kony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů 345/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů 379/2009

Vyhláška o obecných technických požadavcích za-
bezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009

Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruk-
tury 416/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/
/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/
/2008 Sb. 460/2009

Stravování, stravné

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahra-
ničního stravného pro rok 2010 459/2009

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestov-
ních náhrad mění sazba základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel
a stravné a stanoví průměrná cena pohonných
hmot 462/2009

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 o změně některých zá-
konů – (část desátá) 158/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto sedmdesátá
první) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 350/2009

Školy, vzdělávání

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb.,
o krajských normativech, ve znění vyhlášky
č. 47/2008 Sb. 33/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů 49/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v zá-
kladním, středním a vyšším odborném vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů 98/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných pro-
středků a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),
ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony – (část druhá) 110/2009

Nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých
škol, kterým bylo v období komunistického re-
žimu z politických důvodů znemožněno dokon-
čit studium na vysoké škole 122/2009

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti
o akreditaci vzdělávacího programu, organizace
vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob
jeho ukončení 176/2009

Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdě-
lávání ve středních školách maturitní zkouškou 177/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb.,
o vedení dokumentace škol a školských zařízení
a školní matriky a o předávání údajů z dokumen-
tace škol a školských zařízení a ze školní matriky
(vyhláška o dokumentaci škol a školských zaří-
zení), ve znění pozdějších předpisů 208/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(části třicátá první, třicátá třetí) 223/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zá-
měrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy 225/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
sedmdesátá sedmá, sto padesátá devátá, sto šede-
sátá, sto sedmdesátá osmá) 227/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné
organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
stanoví bližší podmínky poskytování podpory
a národní podpory spotřeby mléka a mléčných
výrobků žáky, kteří plní povinnou školní do-
cházku ve školách zařazených do sítě škol, ve
znění pozdějších předpisů 238/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v zá-
kladním, středním a vyšším odborném vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů 242/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb.,
o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro
účely státní sociální podpory a důchodového po-
jištění považují za studium na středních nebo
vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 249/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vy-
učovací, přímé výchovné, přímé speciálně peda-
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gogické a přímé pedagogicko-psychologické čin-
nosti pedagogických pracovníků 273/2009

Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nej-
vyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo
jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku
škol a školských zařízení neuvádějí 274/2009

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 62/2007
Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb.,
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných, ve znění pozdějších před-
pisů 275/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto sedmá) 281/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a pro-
voz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdě-
lávání dětí a mladistvých 343/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 350/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů 378/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb.,
o středním vzdělávání a vzdělávání v konzerva-
toři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb. 400/2009

Zákon o změně názvu Mendelovy zemědělské a les-
nické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/
/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a do-
plnění dalších zákonů (zákon o vysokých ško-
lách), ve znění pozdějších předpisů 419/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 422/2009

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu
a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve
vzdělávacích zařízeních 478/2009

Škrob

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé po-
stupy při provádění opatření společné organizace
trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů 113/2009

Tabák

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sedmdesátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část čtyřicátá osmá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb.,
o opatřeních k ochraně před škodami působe-
nými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými

návykovými látkami a o změně souvisejících zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů 305/2009

Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.)

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části třicátá, pa-
desátá šestá, sedmdesátá osmá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto sedmdesátá) 227/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část třináctá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části padesátá čtvrtá,
sto čtyřicátá druhá, sto padesátá devátá, sto še-
desátá) 281/2009

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlá-
šení převodních tabulek stupňů utajení podle
mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 331/2009

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlá-
šení převodních tabulek stupňů utajení podle
mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 440/2009

Telekomunikace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části padesátá čtvrtá,
sto čtyřicátá druhá, sto padesátá devátá, sto
šedesátá) – (část desátá) 281/2009

Televize

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF
č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s re-
gulovanými cenami – (část dvacátá) 10/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část třicátá
druhá) 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vy-
sílání a o změně dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb.,
o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších před-
pisů 196/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
sto dvacátá, sto šedesátá osmá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto padesátá
třetí) 281/2009

Teplo, teplá voda, teplárenství

Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických
odvětvích a postupech pro regulaci cen 140/2009
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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 o změně některých zá-
konů 158/2009

Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších
změn 314/2009

Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elek-
třiny z vysokoúčinné kombinované výroby elek-
třiny a tepla založené na poptávce po užitečném
teple a určení elektřiny z druhotných energetic-
kých zdrojů 344/2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání
cenového rozhodnutí 394/2009

Těžba nerostů

Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující
příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k dů-
chodu a o změně některých zákonů – (část
čtvrtá) 108/2009

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně
některých zákonů 157/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část třetí) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
devátá, desátá, devadesátá sedmá) 227/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báň-
ského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při hornické činnosti a při činnosti prováděné
hornickým způsobem na povrchu, ve znění poz-
dějších předpisů 240/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části čtvrtá, pátá,
sedmdesátá třetí) 281/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb.,
kterou se stanoví technické podmínky provedení
protivýbuchových uzávěr prachových a vodních,
a vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochra-
ně zdraví při práci a bezpečnosti povozu při hor-
nické činnosti a při dobývání nevyhrazených ne-
rostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,
a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se sta-
noví požadavky na izolační sebezáchranné pří-
stroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění
vyhlášky č. 447/2001 Sb. 361/2009

Nařízení vlády o stanovení důchodového věku
a přepočtu starobních důchodů některých hor-
níků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před
rokem 1993 363/2009

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona o nakládání s těžebním odpadem 428/2009

Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro naklá-
dání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho
vlastností a některých dalších podrobností k pro-
vedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 429/2009

Tisk

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
osmdesátá pátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část šedesátá čtvrtá) 281/2009

Transplantace

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část devatenáctá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto čtrnáctá) 281/2009

Trestní právo

– hmotné

Zákon trestní zákoník 40/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část čtvrtá) 52/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části sto osmdesátá
osmá, sto devadesátá osmá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, a některé další zákony 306/2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé
lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé
nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 453/2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, co se považuje za látky s ana-
bolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké
je jejich větší množství, a co se pro účely trest-
ního zákoníku považuje za metodu spočívající ve
zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu
a za jiné metody s dopingovým účinkem 454/2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se
považují za rostliny a houby obsahující omam-
nou nebo psychotropní látku a jaké je jejich
množství větší než malé ve smyslu trestního zá-
koníku 455/2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké
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je množství větší než malé u omamných látek,
psychotropních látek, přípravků je obsahujících
a jedů 467/2009

– procesní

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (části druhá,
šestá) 7/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony –

(část první) 52/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších
předpisů 168/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (části třetí, čtvrtá) 218/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní pohotovost v rozpočtových a v někte-
rých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů 272/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část padesátá čtvrtá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, a některé další zákony – (části
čtvrtá, sedmá) 306/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z od-
měny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí
svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí
srážkami z odměny těchto osob a chovanců
zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dal-
ších nákladů, ve znění pozdějších předpisů 425/2009

Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vě-
zení 456/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších
předpisů 457/2009

Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající
na náklady spojené s výkonem trestu domácího
vězení a způsob úhrady 458/2009

– Rejstřík trestů

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
padesátá pátá) 227/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část osmnáctá) 278/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, a některé další zákony – (část
šestá) 306/2009

Úrazové pojištění

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony 282/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím statutu poslanců Evropského parla-
mentu – (část šestá) 303/2009

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb.,
o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a je-
jím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů 153/2009

Úřady práce

Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agen-
tura práce nemůže formou dočasného přidělení
k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat 64/2009

Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, jak vyplývá z pozdějších změn 68/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část jedenáctá) 326/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2010 – (části sedmá, jedenáctá) 362/2009

Ústava a ústavní zákony

Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008
ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k ne-
přípustnosti ústavní stížnosti proti pravomoc-
nému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském
soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro
zmatečnost 79/2009

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/
/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších ústav-
ních zákonů 319/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2009 ve
věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské
smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii
a Smlouvu o založení Evropského společenství
s ústavním pořádkem 387/2009

Ústavní výchova, ochranná výchova a preven-
tivně výchovná péče

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
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občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část devátá) 7/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část sedmnáctá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto sedmá) 281/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z od-
měny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí
svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí
srážkami z odměny těchto osob a chovanců
zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dal-
ších nákladů, ve znění pozdějších předpisů 425/2009

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část desátá) 291/2009

Úvěrování

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od
Evropské investiční banky na financování inves-
tičních potřeb souvisejících s prováděním pro-
gramu Výstavba a obnova infrastruktury vodo-
vodů a kanalizací II. 94/2009

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 486/2009

Válečné hroby

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (sto třicátá třetí) 281/2009

Vazba

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část sedmá) 7/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část třetí) 41/2009

Vejce, vaječné výrobky

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb.,
kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j)
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní

vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a vý-
robky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. 169/2009

Vědecko-technický rozvoj

Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné pod-
pory a o změně zákona o podpoře výzkumu
a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pra-
vidla), ve znění pozdějších předpisů 109/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných pro-
středků a o změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony 110/2009

Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o podpoře výzkumu a vývoje), jak vyplývá
z pozdějších změn 211/2009

Nařízení vlády o informačním systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací 397/2009

Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrál-
ního registru podpor malého rozsahu 465/2009

Veřejná podpora a jiné podpory

Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné pod-
pory a o změně zákona o podpoře výzkumu
a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pra-
vidla), ve znění pozdějších předpisů 109/2009

Úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem
č. 109/2009 Sb. 179/2009

Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o podpoře výzkumu a vývoje), jak vyplývá
z pozdějších změn 211/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto sedmdesátá
devátá) 281/2009

Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrál-
ního registru podpor malého rozsahu 465/2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení pod-
míněnosti poskytování některých podpor 479/2009

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení
vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o sta-
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novení důsledků porušení podmíněnosti posky-
tování některých podpor 480/2009

Veřejná správa

Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá
z pozdějších změn 67/2009

Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, jak vyplývá z pozdějších změn 68/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě 74/2009

Zákon o základních registrech 111/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění
nařízení vlády č. 74/2009 Sb. 130/2009

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 133/2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve
veřejných službách a správě 137/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací
a kvalifikační předpoklady a kterým se mění na-
řízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě 138/2009

Úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě ně-
kterých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem
č. 109/2009 Sb. 179/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o ar-
chivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony – (část pátá) 190/2009

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 201/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část osmnáctá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
čtyřicátá čtvrtá, sto desátá, sto dvacátá třetí) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části osmdesátá pátá,
sto druhá) 281/2009

Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších
změn 314/2009

Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitel-
ských úřadů, které jsou kontaktními místy ve-
řejné správy (vyhláška o kontaktních místech ve-
řejné správy) 364/2009

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 365/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výko-
nem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších
náležitostech státních zástupců a o změně a do-
plnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v ně-
kterých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů 418/2009

Veřejné sbírky

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto patnáctá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část devadesátá
druhá) 281/2009

Veřejné výzkumné instituce

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto šedesátá první) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto padesátá
šestá) 281/2009

Veřejné zakázky

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část dvacátá
osmá) 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných pro-
středků a o změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony – (část čtvrtá) 110/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto sedmdesátá šestá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto šedesátá
devátá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony 417/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů
pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vy-
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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, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,
kterým se stanoví finanční limity pro účely kon-
cesního zákona 474/2009

Veřejný ochránce práv

Zákon o rovném zacházení a o právních prostřed-
cích ochrany před diskriminací a o změně někte-
rých zákonů (antidiskriminační zákon) – (část
druhá) 198/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
osmdesátá druhá) 227/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část dvanáctá) 278/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto padesátá
osmá) 281/2009

Veterinární péče

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb.,
o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování
a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způ-
sobilosti k výkonu některých odborných veteri-
nárních činností, ve znění pozdějších předpisů 21/2009

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 61/2009

Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienic-
kých požadavků pro některé potravinářské pod-
niky, v nichž se zachází se živočišnými produkty 128/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb.,
o zákazu podávání některých látek zvířatům, je-
jichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sle-
dování (monitoringu) přítomnosti nepovolených
látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by
živočišné produkty mohly být škodlivé pro
zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve
znění pozdějších předpisů 129/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část třináctá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
osmnáctá, sedmdesátá šestá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část padesátá pátá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část pátá) 291/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.,

o veterinární péči a o změně některých souvise-
jících zákonů (veterinární zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších před-
pisů 298/2009

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 vyhlášky č. 155/2006 Sb. 447/2009

Vězeňská služba a justiční stráž České republiky

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část čtyřicátá
pátá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
třicátá sedmá) 227/2009

Víno, vinařství

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek
při provádění opatření společné organizace trhu
s vínem, ve znění pozdějších předpisů 82/2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení pod-
míněnosti poskytování přímých podpor, někte-
rých podpor v rámci společné organizace trhu
s vínem a některých podpor Programu rozvoje
venkova, a o změně některých souvisejících na-
řízení vlády 83/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto padesátá třetí) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto čtyřicátá) 281/2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení pod-
míněnosti poskytování některých podpor 479/2009

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení
vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o sta-
novení důsledků porušení podmíněnosti posky-
tování některých podpor 480/2009

Vízová povinnost

Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro
držitele diplomatických a služebních pasů Ka-
nady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb.,
o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve
vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei
a Spojeným státům americkým 224/2009

Vnitrozemská a námořní plavba

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
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k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění pozdějších předpisů 173/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
padesátá sedmá, osmdesátá šestá) 227/2009

Nařízení vlády o technických požadavcích na ná-
mořní zařízení 266/2009

Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říč-
ních informačních službách 356/2009

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 388/2009

Voda, vodní hospodářství

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od
Evropské investiční banky na financování inves-
tičních potřeb souvisejících s prováděním pro-
gramu Výstavba a obnova infrastruktury vodo-
vodů a kanalizací II. 94/2009

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně
některých zákonů 157/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto dvacátá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části devadesátá
osmá, sto první) 281/2009

Volby

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 19/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 34/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 37/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část čtyřicátá
osmá) 41/2009

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení
voleb do Evropského parlamentu 46/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 57/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 58/2009

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

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 89/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 90/2009

Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení
Ministerstva vnitra č. 89/2009 Sb., o vyhlášení
nových voleb do zastupitelstva obce 92/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 120/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 149/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 182/2009

Ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období
Poslanecké sněmovny 195/2009

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 207/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 226/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 254/2009

Sdělení Ústavního soudu o přijetí usnesení Ústav-
ního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení vy-
konatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky
č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, kontrasignovaného
předsedou vlády 312/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009 ve věci
návrhu na zrušení ústavního zákona č. 195/2009
Sb., o zkrácení pátého volebního období Posla-
necké sněmovny 318/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony 320/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/
/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů 321/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 338/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 370/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 401/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 435/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 439/2009
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Vyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva
vnitra provádějící volební zákony 442/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodateč-
ných voleb do zastupitelstva obce 469/2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce 470/2009

Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení)

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část osmá) 7/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části čtvrtá,
sedmdesátá čtvrtá) 41/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část padesátá sedmá) 281/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z od-
měny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí
svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí
srážkami z odměny těchto osob a chovanců
zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dal-
ších nákladů, ve znění pozdějších předpisů 425/2009

Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vě-
zení 456/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších
předpisů 457/2009

Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající
na náklady spojené s výkonem trestu domácího
vězení a způsob úhrady 458/2009

Vyvlastnění

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve
znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění) 171/2009

Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruk-
tury 416/2009

Vývoz, dovoz, průvoz zboží

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část padesátá
osmá) 41/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení celního
zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky
upravující osvobození od dovozního cla a nepre-
ferenční původ zboží, ve znění pozdějších před-
pisů 84/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech pro-
vádění společných organizací trhu v režimu do-
vozních a vývozních licencí a osvědčení o stano-
vení náhrady předem pro zemědělské produkty 101/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o ná-
vykových látkách a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony 141/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb.,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů 220/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
osmdesátá sedmá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části třicátá, sto
osmdesátá šestá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb.,
o pojišťování a financování vývozu se státní pod-
porou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozděj-
ších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 293/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb.,
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodo-
vání s ohroženými druhy), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostředí ČR, ve znění pozděj-
ších předpisů 346/2009

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 vyhlášky č. 155/2006 Sb. 447/2009

Výzkum na lidských embryonálních kmenových
buňkách

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto osmdesátá třetí) 227/2009

Zabezpečovací detence

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část desátá) 7/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (část devadesátá) 41/2009
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Zajišťovny

Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitos-
tech výkazů pojišťovny a zajišťovny 433/2009

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o pojišťovnictví 434/2009

Zakarpatská Ukrajina

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
první) 227/2009

Základní (centrální) registry

Zákon o základních registrech 111/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech 227/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o ze-
mědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony – (část čtrnáctá) 291/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, a některé další zákony – (část
třetí) 306/2009

Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrál-
ního registru podpor malého rozsahu 465/2009

Zaměstnanost

Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní poli-
tiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších
změn 56/2009

Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agen-
tura práce nemůže formou dočasného přidělení
k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat 64/2009

Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá
z pozdějších změn 67/2009

Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, jak vyplývá z pozdějších změn 68/2009

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 o změně některých zá-
konů – (část osmá) 158/2009

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti
o akreditaci vzdělávacího programu, organizace
vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob
jeho ukončení 176/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 221/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti

s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část třicátá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto padesátá šestá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části sto čtyřicátá
třetí, sto čtyřicátá čtvrtá) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím statutu poslanců Evropského parla-
mentu – (část čtvrtá) 303/2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální
stability – (část druhá) 326/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2010 – (části desátá, jedenáctá) 362/2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlá-
šení průměrné mzdy v národním hospodářství za
1. až 3. čtvrtletí 2009 pro účely zákona o zaměst-
nanosti 466/2009

Zastupitelské úřady

Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitel-
ských úřadů, které jsou kontaktními místy ve-
řejné správy (vyhláška o kontaktních místech ve-
řejné správy) 364/2009

Zbraně a střelivo

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části desátá, pa-
desátá druhá, padesátá čtvrtá, šedesátá druhá) 41/2009

Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/
/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona
č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních), ve znění zákona
č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o zbraních), jak vyplývá z poz-
dějších změn 48/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(části dvanáctá, dvacátá čtvrtá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
šedesátá sedmá, sto třicátá, sto třicátá druhá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části čtyřicátá třetí,
sedmdesátá druhá, sto osmá) 281/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o zbra-
ních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb. 372/2009
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Zdravotnictví

Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008 ve
věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona
č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické ko-
moře 6/2009

Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na
půdě 17/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdra-
votní péče a specifických zdravotních výkonů 35/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Ce-
nové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze
dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maxi-
mální ceny zdravotní péče zubních lékařů hra-
zené z veřejného zdravotního pojištění a stoma-
tologických výrobků plně hrazených z veřejného
zdravotního pojištění 38/2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku – (části čtyřicátá
třetí, osmdesátá třetí) 41/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů 59/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb.,
o očkování proti infekčním nemocem 65/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických po-
žadavcích na kosmetické prostředky, o náležitos-
tech žádosti o neuvedení ingredience na obalu
kosmetického prostředku a o požadavcích na
vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za vý-
robu kosmetického prostředku (vyhláška o kos-
metických prostředcích), ve znění pozdějších
předpisů 99/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léči-
vých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské
účely 103/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví
seznam ATC skupin léčivých přípravků a potra-
vin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících
regulaci ceny původce 104/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdra-
votnických prostředků 105/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání ceno-
vého rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví
seznam zdravotnických prostředků s regulova-
nými cenami 106/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb.,
o seznamu referenčních skupin 114/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb.,

o stanovení seznamu léčivých látek určených
k podpůrné nebo doplňkové léčbě 115/2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvěd-
čení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích
přírodních minerálních vod 116/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických po-
žadavcích na výrobky určené pro styk s potravi-
nami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů 127/2009

Vyhláška o omezení nebezpečných chemických lá-
tek a nebezpečných chemických přípravků 139/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o ná-
vykových látkách a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony – (část třetí) 141/2009

Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní
Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě 145/2009

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 o změně některých zá-
konů – (část čtvrtá) 158/2009

Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky 184/2009

Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech
certifikovaných kurzů 185/2009

Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výbě-
rového řízení na rezidenční místo, průběhu vý-
běrového řízení na rezidenční místo a základních
kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních mís-
tech) 186/2009

Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní
programy všeobecné lékařství, zubní lékařství,
farmacie a na vzdělávací program všeobecné
praktické lékařství 187/2009

Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce
a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu
a o postupu ověření znalosti českého jazyka po-
hovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
(o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farma-
ceutů) 188/2009

Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce
akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační
zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého
jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o ne-
lékařských zdravotnických povoláních) 189/2009

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 201/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
čtvrtá, dvacátá osmá, čtyřicátá první, šedesátá
osmá, devadesátá druhá, sto šestá, sto čtyřicátá
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pátá, sto čtyřicátá šestá, sto osmdesátá třetí, sto
osmdesátá čtvrtá) 227/2009

Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením
jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje
povolení k zacházení s návykovými látkami a pří-
pravky je obsahujícími 243/2009

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 244/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na zdravotnické prostředky a kterým se
mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se
mění některá nařízení vlády vydaná k provedení
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
nařízení vlády č. 212/2007 Sb. 245/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na diagnostické zdravotnické pro-
středky in vitro 246/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části dvacátá, čtyři-
cátá pátá, osmdesátá druhá, sto sedmdesátá pátá,
sto osmdesátá čtvrtá, sto devadesátá třetí) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část
šestnáctá) 285/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část třináctá) 291/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o ci-
vilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic
ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochra-
ně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách pod-
nikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zá-
kona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 301/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb.,
o opatřeních k ochraně před škodami působe-
nými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými

návykovými látkami a o změně souvisejících zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů 305/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na aktivní implantabilní zdravotnické
prostředky a kterým se mění nařízení vlády
č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení
vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 307/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2004 Sb.,
o označování výživové hodnoty potravin 330/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a pro-
voz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdě-
lávání dětí a mladistvých 343/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů 351/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb.,
kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy
a na obohacování potravin 352/2009

Vyhláška, kterou se stanoví procentní míry poklesu
pracovní schopnosti a náležitosti posudku o inva-
liditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti
pro účely invalidity (vyhláška o posuzování
invalidity) 359/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2010 – (části dvanáctá, třináctá, čtrnáctá,
patnáctá) 362/2009

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy vě-
kových skupin pojištěnců veřejného zdravotního
pojištění pro rok 2010 391/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb.,
kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při
výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče
o povolání do služebního poměru vojáka z povo-
lání 413/2009

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení
vojáků 414/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých
komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb. 426/2009

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností,
disability a zdraví (MKF) 431/2009

Sdělení Českého statistického úřadu o aktuali-
zaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů
(IR-DRG) 432/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb.,
o očkování proti infekčním nemocem, ve znění
vyhlášky č. 65/2009 Sb. 443/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
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č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění
pozdějších předpisů 445/2009

Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na
kosmetické prostředky 448/2009

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního
pojištění a regulačních omezení objemu poskyt-
nuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdra-
votního pojištění pro rok 2010 471/2009

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 472/2009

Zemědělství

Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru
na úseku ochrany zvířat proti týrání 3/2009

Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě 4/2009

Vyhláška o ochraně zvířat při veřejném vystoupení
a při chovu 5/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, pomocných půdních látkách, po-
mocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských
půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony 9/2009

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 11/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb.,
o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování
a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způ-
sobilosti k výkonu některých odborných veteri-
nárních činností, ve znění pozdějších předpisů 21/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb.,
o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 39/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroen-
vironmentálních opatření, ve znění nařízení
vlády č. 114/2008 Sb. 45/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech pro-
vádění vybraných tržních opatření společné
organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky,
ve znění pozdějších předpisů 50/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro po-
skytování dotací na zachování hospodářského
souboru lesního porostu v rámci opatření Natura
2000 v lesích 51/2008

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro posky-
tování dotací na lesnicko-environmentální opa-
tření 53/2009

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 61/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek
při provádění opatření společné organizace trhu
s vínem, ve znění pozdějších předpisů 82/2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení pod-
míněnosti poskytování přímých podpor, někte-
rých podpor v rámci společné organizace trhu
s vínem a některých podpor Programu rozvoje
venkova, a o změně některých souvisejících na-
řízení vlády 83/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů 95/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin a o změně některých zákonů (zákon
o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších
předpisů 96/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech pro-
vádění společných organizací trhu v režimu do-
vozních a vývozních licencí a osvědčení o stano-
vení náhrady předem pro zemědělské produkty 101/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné pod-
pory a o změně zákona o podpoře výzkumu
a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pra-
vidla), ve znění pozdějších předpisů 109/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé po-
stupy při provádění opatření společné organizace
trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů 113/2009

Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienic-
kých požadavků pro některé potravinářské pod-
niky, v nichž se zachází se živočišnými produkty 128/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb.,
o zákazu podávání některých látek zvířatům, je-
jichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sle-
dování (monitoringu) přítomnosti nepovolených
látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by
živočišné produkty mohly být škodlivé pro
zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve
znění pozdějších předpisů 129/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb.,
o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu
rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb. 146/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb.,
o mechanizačních prostředcích na ochranu rost-
lin 147/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb.,
o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování ško-
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dlivých organismů rostlin a rostlinných pro-
duktů 159/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb.,
kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j)
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní
vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a vý-
robky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. 169/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmi-
vech, ve znění pozdějších předpisů 178/2009

Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňo-
vání náhrady škody a postupu při určení její výše
v územích určených k řízeným rozlivům po-
vodní 203/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat
a jejich evidence a evidence hospodářství a osob
stanovených plemenářským zákonem, ve znění
vyhlášky č. 199/2007 Sb. 213/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
třicátá první, sedmdesátá druhá, sto první, sto
čtvrtá, sto osmá, sto třicátá čtvrtá, sto třicátá
sedmá) 227/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné orga-
nizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky sta-
noví bližší podmínky poskytování podpory a ná-
rodní podpory spotřeby mléka a mléčných vý-
robků žáky, kteří plní povinnou školní do-
cházku ve školách zařazených do sítě škol, ve
znění pozdějších předpisů 238/2009

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení in-
ventarizace lesů v letech 2011 až 2015 247/2009

Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské
půdě 257/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva ze-
mědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení poža-
davků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 271/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části patnáctá, pa-
desátá druhá, sedmdesátá osmá, osmdesátá první,
osmdesátá třetí, osmdesátá sedmá, sto desátá, sto
šestnáctá, sto devatenáctá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony 291/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších
předpisů 299/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin a o změně některých zákonů (zákon
o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších
předpisů 300/2009

Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných
prvků 335/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evido-
vaných u půdního bloku nebo u dílu půdního
bloku v evidenci využití zemědělské půdy 336/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva ze-
mědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu
používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů 353/2009

Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu, jak vyplývá
z pozdějších změn 367/2009

Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby
pěstovaných rostlin do oběhu 369/2009

Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
jak vyplývá z pozdějších změn 385/2009

Zákon o významné tržní síle při prodeji zeměděl-
ských a potravinářských produktů a jejím zneu-
žití 395/2009

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o vý-
znamné tržní síle při prodeji zemědělských a po-
travinářských produktů a jejím zneužití, přija-
tému Parlamentem dne 9. září 2009 a vrácenému
prezidentem republiky dne 25. září 2009 396/2009

Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků
a způsobu zveřejnění metod laboratorního
zkoušení produktů ke krmení 415/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků 427/2009

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 446/2009

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 vyhlášky č. 155/2006 Sb. 447/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb.,
o minimálních standardech pro ochranu hospo-
dářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005
Sb. 464/2009

Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrál-
ního registru podpor malého rozsahu 465/2009

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek
pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu
a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve
vzdělávacích zařízeních 478/2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení pod-
míněnosti poskytování některých podpor 479/2009

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení
vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o sta-
novení důsledků porušení podmíněnosti posky-
tování některých podpor 480/2009
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Zeměměřictví

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR,
ve znění pozdějších předpisů 76/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část devátá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
třicátá čtvrtá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část třicátá třetí) 281/2009

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 311/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/
/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavede-
ním, ve znění pozdějších předpisů 380/2009

Znalci a tlumočníci

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
pátá) 227/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých ko-
misích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb. 426/2009

Zoologické zahrady

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
sto třicátá šestá) 227/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto osmnáctá) 281/2009

Zpravodajské služby

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony – (část devátá) 218/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
padesátá třetí) 227/2009

Způsobilost pro některá povolání (činnosti)

Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru
na úseku ochrany zvířat proti týrání 3/2009

Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon
fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva 16/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb.,
o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování
a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způ-
sobilosti k výkonu některých odborných veteri-
nárních činností, ve znění pozdějších předpisů 21/2009

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění
sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje se-
znam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o for-
mální kvalifikaci architekta udělovaných na
území Evropské unie a institucí a orgánů, které
je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdě-
lení č. 133/2007 Sb. 71/2009

Zákon o auditorech a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech) 93/2009

Vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých pro-
vádí obchodník s cennými papíry své činnosti 143/2009

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti
o akreditaci vzdělávacího programu, organizace
vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob
jeho ukončení 176/2009

Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky 184/2009

Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lé-
kařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech cer-
tifikovaných kurzů 185/2009

Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výbě-
rového řízení na rezidenční místo, průběhu vý-
běrového řízení na rezidenční místo a základních
kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních mís-
tech) 186/2009

Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní
programy všeobecné lékařství, zubní lékařství,
farmacie a na vzdělávací program všeobecné
praktické lékařství 187/2009

Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce
a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu
a o postupu ověření znalosti českého jazyka po-
hovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o
zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů) 188/2009

Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce
akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační
zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého
jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o ne-
lékařských zdravotnických povoláních) 189/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část sedmnáctá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
sto druhá, sto čtyřicátá pátá, sto čtyřicátá šestá,
sto sedmdesátá) 227/2009

Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu
prokazování odborné způsobilosti, důvěryhod-
nosti a zkušenosti osob a o minimální výši fi-
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nančních zdrojů poskytovaných pobočce zahra-
niční banky 233/2009

Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením
jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje
povolení k zacházení s návykovými látkami a pří-
pravky je obsahujícími 243/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o ci-
vilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic
ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochra-
ně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách pod-
nikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zá-
kona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 301/2009

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 311/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o zbra-
ních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb. 372/2009

Vyhláška o směnárenské činnosti 376/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb.,
kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při
výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče
o povolání do služebního poměru vojáka z povo-
lání 413/2009

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vo-
jáků 414/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých ko-
misích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb. 426/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb.,
o minimálních standardech pro ochranu hos-
podářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/
/2005 Sb. 464/2009

Živelní a jiné pohromy

Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňo-
vání náhrady škody a postupu při určení její výše

v územích určených k řízeným rozlivům po-
vodní 203/2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR
k záchranným pracím a k likvidaci následků po-
hromy při povodních v období do 31. července
2009 204/2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR
k likvidaci následků pohromy po povodních
v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009 236/2009

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zá-
kona o pojišťovnictví – (část sedmá) 278/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu
části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzic-
kými osobami postiženými povodněmi v roce
2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb. 324/2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na čás-
tečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním
následků škod způsobených záplavami a povod-
němi v červnu a červenci 2009 382/2009

Živnostenské podnikání, živnostenské úřady

Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon
fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva 16/2009

Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá
z pozdějších změn 67/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve
věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) zá-
kona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů 151/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb.,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů 220/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(část šestá) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (část
dvacátá první) 227/2009

Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných
kontaktních míst 248/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (část sto sedmdesátá
třetí) 281/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku – (část jede-
náctá) 285/2009

Vyhláška o provedení některých ustanovení zá-
kona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu
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s vojenským materiálem a o doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších před-
pisů 332/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb.,
o podrobnostech udělování licencí pro podni-
kání v energetických odvětvích, ve znění vyhláš-
ky č. 363/2007 Sb. 358/2009

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 148/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony –

(část čtvrtá) 282/2009

Životní prostředí, ochrana přírody

Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazo-
vání a ověřování množství emisí skleníkových
plynů a formuláře žádosti o vydání povolení
k emisím skleníkových plynů 12/2009

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv
pro stacionární zdroje z hlediska ochrany
ovzduší 13/2009

Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na
půdě 17/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace
Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek 23/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Peklo a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek 24/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Swamp a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek 25/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace
Dářko a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek 26/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek 27/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace
Boubínský prales a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek 28/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva ži-
votního prostředí ČR č. 6/1991 Sb., o zřízení
státních přírodních rezervací Borek u Velhartic,
Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašeli-
nách a jejich ochranných pásem a o zřízení stát-

ních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina,
Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová
seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení
bučina, ve znění pozdějších předpisů 29/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva ži-
votního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz-
dějších předpisů 30/2009

Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky
významných lokalitách, které byly zařazeny do
evropského seznamu 66/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve
věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva ži-
votního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s elektrozařízeními a elektrood-
pady a o bližších podmínkách financování naklá-
dání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozaříze-
ními a elektroodpady) 69/2009

Vyhláška o omezení nebezpečných chemických lá-
tek a nebezpečných chemických přípravků 139/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb.,
o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu
rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb. 146/2009

Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů
a o provedení některých dalších ustanovení zá-
kona o ochraně ovzduší 205/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb –

(části sedmá, dvacátá první, dvacátá třetí) 223/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech – (části
dvacátá sedmá, sto čtrnáctá, sto dvacátá devátá,
sto šedesátá čtvrtá, sto osmdesátá devátá, sto de-
vadesátá první) 227/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 2009 ve
věci návrhu na zrušení některých ustanovení
obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/
/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně ži-
votního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 250/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve
věci návrhu na zrušení některých ustanovení
obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4/
/2007 o stanovení podmínek spalování suchých
rostlinných materiálů v otevřených ohništích, za-
hradních krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních 253/2009

Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské
půdě 257/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace
Broumovské stěny a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek 258/209

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace
Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek 259/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
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Polické stěny a stanovení jejích bližších ochran-
ných podmínek 260/2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky
Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochran-
ných podmínek 261/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/
/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů 262/2009

Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek
a fluorovaných skleníkových plynů 279/2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu – (části třináctá, sto
šestá, sto osmdesátá pátá, sto devadesátá) 281/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – (část druhá) 291/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony – (část pátá) 292/2009

Vyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale
neschopných přežít ve volné přírodě a o péči
o tyto živočichy v záchranných stanicích (vy-
hláška o handicapovaných živočiších) 316/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vy-
hlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění poz-
dějších předpisů 349/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní se-
znam evropsky významných lokalit, ve znění na-
řízení vlády č. 301/2007 Sb. 371/2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb.,
kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních
limitů znečišťujících látek, ústřední regulační
řád a způsob jeho provozování včetně seznamu
stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zá-
sady pro vypracování a provozování krajských
a místních regulačních řádů a způsob a rozsah
zpřístupňování informací o úrovni znečištění
ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/
/2005 Sb. 373/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění někte-
rých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve
znění pozdějších předpisů 380/2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů 381/2009

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobu-
dějovické rybníky 405/2009

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář 406/2009

Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro naklá-
dání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho
vlastností a některých dalších podrobností k pro-
vedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 429/2009

Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 2009 ve věci
návrhu na zrušení čl. 4 až 6 obecně závazné vy-
hlášky města Mariánské Lázně č. 7/2001, kterou
se stanovují podmínky a povinnosti při ochraně,
údržbě a tvorbě veřejné zeleně (vyhláška o ve-
řejné zeleni) 430/2009

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 436/2009

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým
se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších před-
pisů, přijatému Parlamentem dne 8. října 2009
a vrácenému prezidentem republiky dne 27. října
2009 437/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodář-
ství ČR 473/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dal-
ších podmínek provozování ostatních stacionár-
ních zdrojů znečišťování ovzduší 475/2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších
podmínkách provozování spalovacích stacionár-
ních zdrojů znečišťování ovzduší 476/2009
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Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos,
tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých
bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s.,
Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8:
Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12
hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r.o., Vinohrad-
ská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová –EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L&N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayo-
va 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh:
Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická
osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne
8. 11. 1995.
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