
NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014

CELNICTVÍ
ZÁKON è. 355/2014 Sb.,
o pùsobnosti orgánù Celní správy Èeské republiky
v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
142/2014 Sb.

Anotace:
� Zákon upravuje pùsobnost orgánù Celní správy Èeské republiky v souvislosti s vymáháním

práv duševního vlastnictví v oblasti
� souèinnosti s osobou, která je oprávnìna vymáhat právo duševního vlastnictví,
� dozoru nad dodr�ováním povinností a zákazù v souvislosti s vymáháním práv duševního

vlastnictví.
� Smyslem nové právní úpravy je posílení ochrany dr�itelù práv duševního vlastnictví – nový sy-

stém ochrany na vnitrostátním trhu umo�ní dr�itelùm práv �ádat o vnitrostátní opatøení, a to
buï cílenì vùèi konkrétnímu subjektu, nebo preventivnì. Zároveò budou dr�itelùm práv pøe-
dávány informace potøebné k zahájení soudního øízení ve vìci porušení jejich práv s tím, �e
podle výsledku tìchto øízení bude rozhodováno orgány celní správy o dalším nakládání se zá-
vadným zbo�í, které bude znièeno na náklady porušitele, nebo mù�e být vyu�ito (jako dosud)
k humanitárním úèelùm.

� Orgány celní správy práva duševního vlastnictví pøímo nevymáhají (tato práva vymáhá opráv-
nìná osoba zejména v rámci soudního øízení), ale poskytují oprávnìným osobám lepší pozici
pøi jejich vymáhání, a to zejména díky jejich personálním kapacitám a statusu ozbrojeného
bezpeènostního sboru. Poskytování lepší pozice oprávnìným osobám, spoèívá zejména v tom,
�e orgány celní správy mohou na základì tohoto zákona zadr�et zbo�í podezøelé z porušení
práva duševního vlastnictví.

� Pro usnadnìní ochrany práv v pøípadech, kdy dr�itel práva nebude mít zájem absolvovat soud-
ní øízení, bude moci tento zahájit tzv. zjednodušené øízení o znièení zbo�í, které bude èasovì i
finanènì ménì nároèným procesem, ne� soudní øízení.

Zrušené pøedpisy:
� Zákon è. 191/1999 Sb., o opatøeních týkajících se dovozu, vývozu a zpìtného vývozu zbo�í po-

rušujícího nìkterá práva duševního vlastnictví a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù

� Zákon è. 255/2004 Sb., kterým se mìní zákon è. 191/1999 Sb., o opatøeních týkajících se dovo-
zu, vývozu a zpìtného vývozu zbo�í porušujícího nìkterá práva duševního vlastnictví a o zmì-
nì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

� Zákon è. 173/2007 Sb., kterým se mìní zákon è. 191/1999 Sb., o opatøeních týkajících se dovo-
zu, vývozu a zpìtného vývozu zbo�í porušujícího nìkterá práva duševního vlastnictví a o zmì-
nì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Související platné pøedpisy:
� Naøízení Evropského parlamentu a Rady è. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví

celními orgány a o zrušení naøízení Rady (ES) è. 1383/2003
� Zákon è. 356/2014 Sb., kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím zákona o pù-

sobnosti orgánù Celní správy Èeské republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního
vlastnictví

� Vyhláška è. 358/2014 Sb., k provedení nìkterých ustanovení zákona o pùsobnosti orgánù
Celní správy Èeské republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
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VYHLÁŠKA è. 358/2014 Sb.,
k provedení nìkterých ustanovení zákona o pùsobnosti
orgánù Celní správy Èeské republiky v souvislosti
s vymáháním práv duševního vlastnictví

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
142/2014 Sb.

Anotace:
� V návaznosti na zákon è. 355/2014 Sb. vyhláška stanoví (zejména formou pøíloh):

� nále�itosti a vzor �ádosti o pøijetí opatøení na vnitrostátním trhu,
� skuteènosti umo�òující pøijetí opatøení na vnitrostátním trhu,
� nále�itosti a vzor �ádosti o prodlou�ení lhùty k pøijetí opatøení na vnitrostátním trhu,
� nále�itosti a vzor �ádosti o zmìnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh,
� zpùsob a formu vedení evidence padìlkù.

Související platné pøedpisy:
� Naøízení Evropského parlamentu a Rady è. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví

celními orgány a o zrušení naøízení Rady (ES) è. 1383/2003
� Zákon è. 355/2014 Sb., o pùsobnosti orgánù Celní správy Èeské republiky v souvislosti s vy-

máháním práv duševního vlastnictví
� Zákon è. 356/2014 Sb., kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím zákona o pù-

sobnosti orgánù Celní správy Èeské republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního
vlastnictví

ZÁKON è. 360/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané
hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další
související zákony

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
143/2014 Sb.

Anotace:
� Do celního zákona se novì doplòuje úprava zpùsobu a podmínek vykazování statistických

údajù o obchodu se zbo�ím mezi Èeskou republikou a ostatními èlenskými státy Evropské
unie. Stanoví se povinnosti zpravodajských jednotek pøi sdìlování údajù o obchodu se zbo�ím
mezi èlenskými státy Evropské unie a Èeskou republikou.

K tomuto zákonu viz té� DANÌ.

Novelizovaný pøedpis:
� Zákon è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìjších pøedpisù

CENNÉ PAPÍRY-KAPITÁLOVÝ TRH
ZÁKON è. 336/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 240/2013 Sb., o investièních
spoleènostech a investièních fondech, a nìkteré další
zákony v oblasti kapitálového trhu

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
131/2014 Sb.

Novelizované pøedpisy:
� Zákon è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech
� Zákon è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Anotace:

A) K zákonu è. 240/2013 Sb.
� Zmìny spoèívají zejména v legislativnì technické precizaci textu, èím� se podporuje jedno-

znaèný výklad jednotlivých ustanovení zákona tak, aby byly odstranìny interpretaèní problé-
my. Rovnì� se upøesòují odkazy a terminologie a napravují gramatické nedostatky.

B) K zákonu è. 256/2004 Sb.
� Mìní se:

� postupy stanovené pro poskytování investièních slu�eb investièními spoleènostmi opráv-
nìnými obhospodaøovat standardní fondy nebo srovnatelné zahranièní fondy,
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� rozsah a zpùsob vedení evidence zaknihovaných cenných papírù a investièních nástrojù
osobami vykonávajícími úschovu cenných papírù.

K tomuto zákonu viz té� PENZIJNÍ A DÙCHODOVÉ SPOØENÍ a PLATEBNÍ SLU�BY-FI-
NANÈNÍ ARBITR-MÌNA.

VYHLÁŠKA è. 344/2014 Sb.,
kterou se mìní vyhláška è. 247/2013 Sb., o �ádostech
podle zákona o investièních spoleènostech
a investièních fondech

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
137/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se nále�itosti �ádostí:

� o povolení k èinnosti investièní spoleènosti nebo investièního fondu,
� o pøedchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby investièní spoleènosti, samosprávné-

ho investièního fondu nebo hlavního administrátora,
� o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované úèasti na investièní spoleènosti, samospráv-

ném investièním fondu nebo hlavním administrátorovi,
� o jmenování likvidátora.

Novelizovaný pøedpis:
� Vyhláška è. 247/2013 Sb., o �ádostech podle zákona o investièních spoleènostech a investiè-

ních fondech

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech, ve znìní pozdìj-

ších pøedpisù

CENY-OCEŇOVÁNÍ
SDÌLENÍ MF è. 296/2014 Sb.,
o vydání výmìru MF è. 01/2015, kterým se vydává
seznam zbo�í s regulovanými cenami

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
119/2014 Sb.

Anotace:
� Vydává se seznam zbo�í s regulovanými cenami. Tento seznam obsahuje zbo�í, u nìho� se

uplatòují:
� úøednì stanovené ceny (maximální ceny stanovené Ministerstvem financí - napø. mléèné

výrobky pro �áky, nájemné z pozemkù veøejné infrastruktury; maximální ceny, které mo-
hou stanovit kraje a obce - napø. odtahová slu�ba, taxislu�ba),

� vìcnì usmìròované ceny (napø. pitná voda, jízdné v �eleznièní dopravì, autobusové do-
pravì, mìstské hromadné dopravì).

Zrušený pøedpis:
� Výmìr MF è. 01/2014, kterým se vydává seznam zbo�í s regulovanými cenami

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjších pøedpisù

ZÁKON è. 353/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znìní pozdìjších pøedpisù

úèinnost
15. 1. 2015

èástka
142/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se pravidla:

� formy a postupu uveøejòování Cenového vìstníku,
� povìøování osob k provádìní cenových kontrol.

Novelizovaný pøedpis:
� Zákon è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjších pøedpisù
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CESTOVNÍ NÁHRADY
VYHLÁŠKA è. 328/2014 Sb.,
o zmìnì sazby základní náhrady za pou�ívání
silnièních motorových vozidel a stravného
a o stanovení prùmìrné ceny pohonných hmot
pro úèely poskytování cestovních náhrad

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
130/2014 Sb.

Anotace:
� Sazby stravného za ka�dý kalendáøní den pracovní cesty zamìstnance (s výjimkou zamìstnan-

ce „státního“) èiní:
a) 69 Kè (dosud 67 Kè), trvá-li pracovní cesta 5 a� 12 hodin,
b) 104 Kè (dosud 102 Kè), trvá-li pracovní cesta déle ne� 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 163 Kè (dosud 160 Kè), trvá-li pracovní cesta déle ne� 18 hodin.

� Sazby stravného za ka�dý kalendáøní den pracovní cesty „státního“ zamìstnance èiní:
a) 69 Kè a� 82 Kè (dosud 67 Kè a� 80 Kè), trvá-li pracovní cesta 5 a� 12 hodin,
b) 104 Kè a� 125 Kè (dosud 102 Kè a� 123 Kè), trvá-li pracovní cesta déle ne� 12 hodin, nejdéle

však 18 hodin,
c) 163 Kè a� 195 Kè (dosud 160 Kè a� 191 Kè), trvá-li pracovní cesta déle ne� 18 hodin.

� Sazba základní náhrady za 1 km jízdy v pøípadì, �e zamìstnanec pou�ije na �ádost zamìstna-
vatele silnièní motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zamìstnavatelem, èiní:
a) 1,00 Kè (stejnì jako dosud) u jednostopých vozidel a tøíkolek,
b) 3,70 Kè (stejnì jako dosud) u osobních silnièních motorových vozidel.

� V pøípadì, �e zamìstnanec neproká�e cenu pohonné hmoty, vypoète se výše náhrady v roce
2015 z následujících prùmìrných cen za 1 litr pohonné hmoty:
a) 35,90 Kè (dosud 35,70 Kè) u benzinu automobilového 95 oktanù,
b) 38,30 Kè (dosud 37,90 Kè) u benzinu automobilového 98 oktanù,
c) 36,10 Kè (dosud 36,00 Kè) u motorové nafty.

Zrušený pøedpis:
� Vyhláška è. 435/2013 Sb., o zmìnì sazby základní náhrady za pou�ívání silnièních motorových

vozidel a stravného a o stanovení prùmìrné ceny pohonných hmot pro úèely poskytování
cestovních náhrad

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znìní pozdìjších pøedpisù

DANĚ
VYHLÁŠKA è. 298/2014 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s
pøiøazenými prùmìrnými základními cenami
zemìdìlských pozemkù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
120/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se (resp. ruší a novì se stanoví) seznam katastrálních území s pøiøazenými prùmìrnými

základními cenami zemìdìlských pozemkù evidovaných v katastru nemovitostí v druhu po-
zemku orná pùda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.

Zrušený pøedpis:
� Vyhláška è. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s pøiøazenými prùmìrnými

základními cenami zemìdìlských pozemkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých vìcí, ve znìní pozdìjších pøedpisù
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ZÁKON è. 330/2014 Sb.,
o výmìnì informací o finanèních úètech se Spojenými
státy americkými pro úèely správy daní

úèinnost
dnem vstupu
mezinárodní
smlouvy
v platnost

èástka
131/2014 Sb.

Anotace:
� Tento zákon upravuje (pro úèely správy daní) povinnosti související s pøijímáním, shroma�ïo-

váním a pøedáváním informací o finanèních úètech daòových rezidentù Spojených státù ame-
rických v Èeské republice a o finanèních úètech daòových rezidentù Èeské republiky ve Spoje-
ných státech amerických.

ZÁKON è. 331/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 353/2003 Sb., o spotøebních
daních, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další
související zákony

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
131/2014 Sb.

Novelizované pøedpisy:
� Zákon è. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, ve znìní pozdìjších pøedpisù
� Zákon è. 61/1997 Sb., o lihu a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o �ivnostenském

podnikání (�ivnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákona Èeské národní rady
è. 587/1992 Sb., o spotøebních daních, ve znìní pozdìjších pøedpisù, (zákon o lihu), ve znìní
pozdìjších pøedpisù

� Zákon è. 261/2007 Sb., o stabilizaci veøejných rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù
� Zákon è. 307/2013 Sb., o povinném znaèení lihu, ve znìní pozdìjších pøedpisù
Anotace:

A) K zákonu è. 353/2003 Sb.
� V rámci nového systému povolovacích øízení jsou dotèeným subjektùm stanoveny podmínky,

které musí být splòovány pøed vydáním pøíslušného povolení i v dobì jeho trvání. Tìmito pod-
mínkami jsou zejména daòová spolehlivost, bezdlu�nost a ekonomická stabilita.

� Nále�itosti návrhu na vydání povolení i údaje uvádìné v pøíslušných povoleních jsou novì ob-
sahem formuláøe, který je zveøejnìn na webových stránkách správce danì.

� Povolení jsou relevantním subjektùm vydávána bez èasového omezení, subjekty však musí
permanentnì plnit zákonem stanovené podmínky. V opaèném pøípadì správce danì zahájí øí-
zení o zrušení povolení (neplnìní podmínek lze napravit), pøípadnì pøíslušné povolení rovnou
zruší (neplnìní podmínek nelze napravit).

� Formát a strukturu evidencí vedených podle zákona o spotøebních daních uveøejní správce
danì na svých webových stránkách.

� Zvyšuje se limit maximální výše zajištìní danì za jeden daòový sklad minerálních olejù pøi
slo�ení nebo pøevodu finanèních prostøedkù na depozitní úèet zøízený správcem danì, a to ze
100 mil. Kè na 1,5 mld. Kè. Mo�nost vyu�ití tohoto limitu je zároveò rozšíøena i na zajištìní
danì poskytované formou finanèní záruky, která je akceptována správcem danì.

� Technické podmínky, které se dosud vztahovaly pouze na distribuèní daòové sklady minerál-
ních olejù, jsou novì aplikovány i na výrobní daòové sklady minerálních olejù.

� Pro významné spotøebitele zkapalnìných ropných plynù je zvýšen roèní limit spotøeby, pøi
jeho� pøekroèení je nutné �ádat o povolení, a to z 10 tun na 20 tun.

� Zavádí se registr osob nakládajících se stanovenými zvláštními minerálními oleji, pøièem� na-
být, prodat, nebo jinak pøevést zvláštní minerální olej mù�e za stanovených podmínek pouze
registrovaná osoba. Registrovaným osobám je zákonem stanoveno nìkolik typù oznamova-
cích povinností.

B) K zákonu è. 61/1997 Sb.
� Upøesòují se podmínky uvádìní lihu do obìhu.

C) K zákonu è. 261/2007 Sb.
� Mezi pevná paliva, která jsou pøedmìtem danì z pevných paliv, se zaøazuje rašelina, vèetnì ra-

šelinového steliva, té� aglomerovaná, uvedená pod kódem nomenklatury 2703, pokud je urèe-
na k pou�ití, nabízena k prodeji nebo pou�ívána pro výrobu tepla.
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D) K zákonu è. 307/2013 Sb.
� Mìní se:

� povinnosti související se znaèením lihu a nakládáním s lihem ve spotøebitelském balení
malého objemu do 6 cl,

� podmínky nakládání s neznaèeným lihem,
� postup zmìny registrace osoby povinné znaèit líh,
� podmínky nakládání s kontrolními páskami (zároveò se ruší zmìna, která mìla nabýt

úèinnosti dnem 1. 1. 2015 podle novely zákona o povinném znaèení lihu provedené záko-
nem è. 308/2013 Sb.).

ZÁKON è. 332/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další
související zákony

úèinnost
1. 7. 2015

èástka
131/2014 Sb.

Anotace:
� Upøesòuje se, �e pøíplatek vojákùm za slu�bu v zahranièí je osvobozen od danì z pøíjmù bez

ohledu na to, v jaké mìnì je poskytován (osvobození bylo dosud formulováno tak, �e se vzta-
hovalo pouze na pøíplatek poskytovaný v cizí mìnì).

K tomuto zákonu viz té� NEMOCENSKÉ POJIŠTÌNÍ a SOCIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ.

Novelizovaný pøedpis:
� Zákon è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYHLÁŠKA è. 338/2014 Sb.,
kterou se mìní vyhláška è. 237/2005 Sb., kterou se
stanoví výše technicky zdùvodnìných ztrát pøi dopravì
a skladování minerálních olejù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
132/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se:

� postup výpoètu výše technicky zdùvodnìných ztrát vzniklých pøi skladování minerálních
olejù,

� koeficienty technicky zdùvodnìných ztrát vzniklých pøi dopravì a skladování stanovené
pro jednotlivé druhy minerálních olejù.

Novelizovaný pøedpis:
� Vyhláška è. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdùvodnìných ztrát pøi dopravì a

skladování minerálních olejù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, ve znìní pozdìjších pøedpisù

ZÁKON è. 360/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané
hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další
související zákony

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
143/2014 Sb.

Anotace:

Zmìny, které nabývají úèinnosti od roku 2015
� Ruší se ji� døíve pøijaté sní�ení hranice obratu pro povinnou registraci plátce, která mìla s

úèinností od 1. 1. 2015 èinit 750 000 Kè. Obrat pro povinnou registraci plátce tedy zùstává stej-
nì jako dosud ve výši 1 000 000 Kè.

� Napravuje se legislativní chyba, která nastala novelou zákona o DPH k 1. 1. 2014, kdy z plnìní,
která vstupují do obratu pro úèely zákona o DPH, omylem vypadl nájem nemovitých vìcí
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osvobozený od danì bez nároku na odpoèet danì. Do obratu se takový nájem opìt zapoèítá
poèínaje nájemným za období od 1. 1. 2015.

� Mezi ekonomické èinnosti z pohledu danì z pøidané hodnoty se zaøazují i autorské pøíspìvky,
z nich� je uplatòována srá�ková daò. I tyto èinnosti tedy novì vstupují do obratu pro úèely zá-
kona o DPH a u plátce podléhají dani.

� Zákon o DPH do roku 2014 neumo�òoval dobrovolnou registraci identifikované osoby. Re-
gistrace identifikované osoby nastávala pouze na základì pøijetí èi uskuteènìní zákonem jme-
novaného plnìní a teprve a� toto plnìní nastalo, byla správcem danì provedena registrace
zpìtnì k datu pøijetí èi poskytnutí daného plnìní. K datu pøijetí daného plnìní se tedy tato oso-
ba nemohla svému dodavateli prokázat platným DIÈ pro úèely DPH. Novì se ji� mù�e zare-
gistrovat pøedem, pokud ví, �e bude pøijímat èi poskytovat plnìní, která vedou k registraci
identifikované osoby.

� Mezi plnìní s druhou sní�enou sazbu danì (10 %) se doplòují mlýnské výrobky, slady, škroby,
smìsi tìchto výrobkù apod., pokud splòují po�adavky na slo�ení potravin pro osoby s nesná-
šenlivostí lepku.

� Zavádí se tøi druhy re�imu pøenesení daòové povinnosti v tuzemsku:
� trvalé pou�ití re�imu pøenesení daòové povinnosti,
� doèasné pou�ití re�imu pøenesení daòové povinnosti,
� mechanismus rychlé reakce.
Trvalé pou�ití re�imu pøenesení daòové povinnosti se vztahuje na plnìní jmenovaná zákonem
o DPH. Patøí zde zlato vymezené v § 92b zákona o DPH, zbo�í uvedené v pøíloze è. 5 zákona o
DPH (odpady), stavební a montá�ní práce vymezené v § 92e zákona o DPH a od roku 2016
také dodání nemovité vìci podle § 92d zákona o DPH.
Doèasné pou�ití re�imu pøenesení daòové povinnosti znamená, �e zákon o DPH v nové pøílo-
ze è. 6 jmenuje seznam plnìní, která mohou podléhat re�imu pøenesení daòové povinnosti, ale
tomuto re�imu podléhají pouze v pøípadì, pokud tak stanoví vláda svým naøízením. Poprvé se
tak stalo naøízením è. 361/2014 Sb., kde vláda vybrala z pøílohy è. 6 zákona o DPH nìkterá pl-
nìní, která podléhají doèasnému pou�ití re�imu pøenesení daòové povinnosti.
Mechanismus rychlé reakce znamená, �e na urèité dodání zbo�í èi poskytnutí slu�by bude na
dobu 9 mìsícù formou naøízení vlády zaveden re�im pøenesení daòové povinnosti, pokud se u
urèitého typu plnìní objeví náhlé a rozsáhlé daòové podvody (pokud Evropská komise nebu-
de mít námitky). Od ledna 2015 zatím toto ustanovení není vyu�ito.

� Mo�nost nechat si Generálním finanèním øeditelstvím závaznì posoudit, zda urèité plnìní
podléhá re�imu pøenesení daòové povinnosti, se rozšiøuje na veškerá plnìní podléhající tomu-
to re�imu.

� V oblasti bytové a sociálnì bytové výstavby se:
� mìní pojmy tak, aby odpovídaly pojmosloví nového obèanského zákoníku,
� mìní vymezení staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení,
� doplòuje chybìjící právní úprava, kdy dosud byla sní�ená sazba danì uplatòována pouze

na základì metodického výkladu a nikoli zákona. Napøíklad se zavádí mo�nost uplatnit
první sní�enou sazbu danì u dodání pozemku (nebo práva stavby), jeho� souèástí není
jiná stavba ne� stavba pro sociální bydlení.

� Mìní se povinnosti plátcù dodávajících investièní zlato (§ 92 zákona o DPH) ohlednì
nále�itostí daòových dokladù a vedení daòové evidence.

� Mìní se postup:
� pøi opravách základu danì a danì,
� vystavování daòových dokladù pøi dra�bì,
� stanovení osoby povinné pøiznat daò pøi deklarovaném dodání zbo�í do jiného èlenského

státu, pokud nakonec toto zbo�í do jiného èlenského státu dodáno není.

Zmìny, které nabývají úèinnosti od roku 2016
� Povinnost elektronického podání pøiznání, registraèních formuláøù apod. správci danì se

bude vztahovat bez výjimek jak na právnické, tak fyzické osoby.
� Zavádí se povinnost podávat správci danì kontrolní hlášení. Právnické osoby budou kontrolní

hlášení podávat mìsíènì, fyzické osoby podle jejich zdaòovacího období.
� Zanikne povinnost podávat výpis z evidence pro daòové úèely plátcùm, kteøí dodávají èi poøi-

zují plnìní v re�imu pøenesení daòové povinnosti, a to z toho dùvodu, �e novì bude povinnost
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ve vztahu ke všem tuzemským plnìním podávat kontrolní hlášení, kde budou zahrnuta i plnìní
podléhající re�imu pøenesení daòové povinnosti.

� Daò bude mo�no uplatnit u jinak osvobozeného dodání pozemku. Pokud bude chtít plátce
zatí�it daní jinak osvobozené dodání nemovité vìci, bude k tomu potøebovat souhlas pøíjemce
plnìní, pokud jím bude plátce, a rovnì� bude v tomto pøípadì na dodání uplatnìn re�im pøe-
nesení daòové povinnosti.

� Dále se mìní:
� ustanovení týkající se dodání a nájmù nemovitých vìcí (§ 56 a 56a zákona o DPH),
� vymezení stavebního pozemku.

K tomuto zákonu viz té� CELNICTVÍ.

Novelizovaný pøedpis:
� Zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù

NAØÍZENÍ VLÁDY è. 361/2014 Sb.,
o stanovení dodání zbo�í nebo poskytnutí slu�by
pro pou�ití re�imu pøenesení daòové povinnosti

úèinnost
1. 1. 2015,
vybraná
ustanovení
1. 4. 2015,
1. 9. 2015

èástka
143/2014 Sb.

Anotace:
� Toto naøízení vymezuje dodání zbo�í nebo poskytnutí slu�eb uvedené v pøíloze è. 6 zákona o

DPH, u nich� se uplatní re�im pøenesení daòové povinnosti.

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù

SDÌLENÍ èj. GFØ-59075/14/7100,
DPH – zvláštní re�im jednoho správního místa
(MOSS)

platnost
19. 12. 2014

FZ 5/2014

Anotace:
� Generální finanèní øeditelství sdìluje postup a zpùsob placení danì z pøidané hodnoty v pøí-

padì uplatòování re�imu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop) u elektronicky
poskytovaných slu�eb, telekomunikaèních slu�eb a slu�eb rozhlasového a televizního vysílání
poskytovaných osobám nepovinným k dani s místem plnìní na území Evropské unie.

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù

SDÌLENÍ èj. GFØ-59075/14/7100,
upozornìní na dopady zaslání plateb na bankovní
úèty zrušených finanèních úøadù po 1. 1. 2015

platnost
19. 12. 2014

FZ 5/2014

Anotace:
� Generální finanèní øeditelství upozoròuje, �e od 1. 1. 2015 budou ji� všechny platby, zaslané na

bankovní úèty finanèních úøadù zrušených k 31. 12. 2012, vráceny zpìt na bankovní úèty pøí-
kazcù.

� Bankovní úèty stávajících finanèních úøadù (platné ji� od 1. 1. 2013) lze vyhledat napøíklad na
internetových stránkách www.financnisprava.cz v nabídce Danì a pojistné – Placení daní.

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 456/2011 Sb., o Finanèní správì Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù

SDÌLENÍ èj. GFØ-59075/14/7100,
jak správnì zaplatit daò finanènímu úøadu v roce 2015

platnost
19. 12. 2014

FZ 5/2014

Anotace:
� Toto sdìlení obsahuje:
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� instrukce pro zaplacení danì finanènímu úøadu, a to jak bezhotovostnì prostøednictvím
pøíkazu k úhradì (pøedaného bance písemnì nebo formou internetového bankovnictví),
tak v hotovosti prostøednictvím poštovní poukázky typu „A“,

� specifika pro placení zvláštního zpùsobu zajištìní danì z pøidané hodnoty.
� V pøílohách ke sdìlení je uveden:

� seznam èísel bankovních úètù podle jednotlivých finanèních úøadù,
� seznam pøedèíslí pro jednotlivé druhy daní.

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 456/2011 Sb., o Finanèní správì Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù

DOPRAVA
VYHLÁŠKA è. 341/2014 Sb.,
o schvalování technické zpùsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
135/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se (resp. ruší a novì se stanoví):

� vymezení základních znakù typù a kategorií vozidel,
� po�adavky na konstrukci a stav výbavy vozidel,
� technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
� podmínky a postupy schvalování technické zpùsobilosti vozidel,
� po�adavky na èinnost technických zkušeben a zkušebních stanic.

Zrušený pøedpis:
� Vyhláška Ministerstva dopravy a spojù è. 341/2002 Sb., o schvalování technické zpùsobilosti a

o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších
pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmìnì

zákona è. 168/1999 Sb., o pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem vozidla a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla),
ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYHLÁŠKA è. 342/2014 Sb.,
kterou se mìní vyhláška è. 302/2001 Sb., o technických
prohlídkách a mìøení emisí vozidel, ve znìní
pozdìjších pøedpisù

úèinnost
1. 1. 2015,
vybraná
ustanovení
1. 1. 2016

èástka
135/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se zejména:

� rozsah a zpùsob mìøení emisí vozidel,
� nále�itosti evidence vedené stanicí mìøení emisí vozidel,
� zpùsob a rozsah pokrytí správního obvodu èinnosti stanic technické kontroly,
� po�adavky na odbornou zpùsobilost k provádìní technických prohlídek vozidel,
� rozsah a zpùsob pøedávaní údajù pøedávaných stanicí technické kontroly správci Infor-

maèního systému stanic technické kontroly,
� vzory protokolù o mìøení emisí a o technických prohlídkách vozidel.

� Ochranná (kontrolní) nálepka osvìdèující vydání protokolu o mìøení emisí se ji� neumis�uje
na zadní tabulku registraèní znaèky vozidla, ale na tiskopis protokolu o mìøení emisí.

Novelizovaný pøedpis:
� Vyhláška è. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a mìøení emisí vozidel, ve znìní pozdìj-

ších pøedpisù
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Související platný pøedpis:
� Zákon è. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmìnì

zákona è. 168/1999 Sb., o pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem vozidla a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla),
ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYHLÁŠKA è. 343/2014 Sb.,
o registraci vozidel

úèinnost
1. 1. 2015,
vybraná
ustanovení
1. 1. 2016

èástka
136/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se (resp. ruší a novì se stanoví):

� zpùsob vedení registru silnièních vozidel,
� forma zápisu údajù do registru silnièních vozidel a jejich rozsah a obsah,
� vzory tiskopisù pou�ívaných pro vedení registru silnièních vozidel,
� vymezení údajù zapisovaných do dokladù k silniènímu vozidlu a zpùsob jejich zápisu,
� druhy a formy provedení registraèních znaèek a zpùsoby jejich umístìní na silnièním vozi-

dle a zvláštním vozidle.

Zrušený pøedpis:
� Vyhláška Ministerstva dopravy a spojù è. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znìní pozdìj-

ších pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmìnì

zákona è. 168/1999 Sb., o pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem vozidla a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla),
ve znìní pozdìjších pøedpisù

DOTACE-SUBVENCE-FONDY
NAØÍZENÍ VLÁDY è. 308/2014 Sb.,
kterým se mìní nìkterá naøízení vlády v souvislosti
s pøijetím naøízení vlády o stanovení dùsledkù
porušení podmínìnosti poskytování nìkterých
zemìdìlských podpor a naøízení vlády o stanovení
podrobností evidence vyu�ití pùdy podle u�ivatelských
vztahù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
124/2014 Sb.

Novelizované pøedpisy:
� Naøízení vlády è. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za pøírodní znevýhodnìní v

horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodnìními a v oblastech Natura 2000 na zemì-
dìlské pùdì, ve znìní pozdìjších pøedpisù

� Naøízení vlády è. 79/2007 Sb., o podmínkách provádìní agroenvironmentálních opatøení, ve
znìní pozdìjších pøedpisù

� Naøízení vlády è. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesòování
zemìdìlské pùdy, ve znìní pozdìjších pøedpisù

� Naøízení vlády è. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování
hospodáøského souboru lesního porostu v rámci opatøení Natura 2000 v lesích, ve znìní poz-
dìjších pøedpisù

� Naøízení vlády è. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-en-
vironmentální opatøení, ve znìní pozdìjších pøedpisù

� Naøízení vlády è. 87/2010 Sb., o stanovení nìkterých podmínek pro poskytování platby na
krávy chované v systému s tr�ní produkcí mléka, ve znìní pozdìjších pøedpisù

� Naøízení vlády è. 60/2012 Sb., o stanovení nìkterých podmínek pro poskytování zvláštní pod-
pory zemìdìlcùm, ve znìní pozdìjších pøedpisù
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� Naøízení vlády è. 142/2014 Sb., o stanovení bli�ších podmínek pøi provádìní opatøení spoleè-
né organizace trhù se zemìdìlskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinaøství

� Naøízení vlády è. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finanèních pøí-
spìvkù na hospodaøení v lesích a na vybrané myslivecké èinnosti

Anotace:

A) K naøízení vlády è. 30/2014 Sb.
� Mìní se podmínky:

� registrace �adatele o poskytnutí finanèního pøíspìvku na hospodaøení v lesích,
� poskytování finanèních pøíspìvkù na obnovu porostù po kalamitách a na vybrané mysli-

vecké èinnosti.

B) K ostatním novelizovaným naøízením vlády
� Mìní se vymezení podmínek pro sní�ení nebo neposkytnutí platby (resp. dotace) v pøípadì

porušení podmínìnosti jejího poskytnutí.
K tomuto naøízení vlády viz té� ZEMÌDÌLSTVÍ-LESNICTVÍ.

Související platné pøedpisy:
� Zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù
� Zákon è. 256/2000 Sb., o Státním zemìdìlském intervenèním fondu a o zmìnì nìkterých

dalších zákonù (zákon o Státním zemìdìlském intervenèním fondu), ve znìní pozdìjších
pøedpisù

� Zákon è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù (lesní zákon), ve znì-
ní pozdìjších pøedpisù

� Zákon è. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù

NAØÍZENÍ VLÁDY è. 309/2014 Sb.,
o stanovení dùsledkù porušení podmínìnosti
poskytování nìkterých zemìdìlských podpor

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
124/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se (resp. ruší a novì se stanoví) podmínky pro sní�ení nebo vylouèení nìkterých podpor v

rámci spoleèné organizace trhu s vínem a nìkterých podpor Programu rozvoje venkova z dù-
vodu porušení podmínìnosti jejich poskytování.

Zrušený pøedpis:
� Naøízení vlády è. 479/2009 Sb., o stanovení dùsledkù porušení podmínìnosti poskytování nì-

kterých podpor, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Související platné pøedpisy:
� Zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù
� Zákon è. 256/2000 Sb., o Státním zemìdìlském intervenèním fondu a o zmìnì nìkterých

dalších zákonù (zákon o Státním zemìdìlském intervenèním fondu), ve znìní pozdìjších
pøedpisù

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ
ZÁKON è. 356/2014 Sb.,
kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím
zákona o pùsobnosti orgánù Celní správy Èeské
republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního
vlastnictví

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
142/2014 Sb.

Anotace:
� Vypouští se ustanovení o zajištìní vìci celním orgánem, u které má podezøení, �e její dr�itel

neoprávnìnì zasahuje do práva autorského podle tohoto zákona, jde-li o zbo�í Spoleèenství.
Toto ustanovení je po pøijetí zákona o pùsobnosti orgánù Celní správy Èeské republiky v sou-
vislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, nadbyteèné.

K tomuto zákonu viz té� OCHRANA SPOTØEBITELE.
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Novelizovaný pøedpis:
� Zákon è. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a

o zmìnì nìkterých zákonù (autorský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù

ENERGETIKA
VYHLÁŠKA è. 291/2014 Sb.,
kterou se mìní vyhláška è. 365/2009 Sb., o Pravidlech
trhu s plynem, ve znìní pozdìjších pøedpisù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
118/2014 Sb.

Anotace:
� Novela mìní pravidla pøístupu k zásobníku plynu, procesu zmìny dodavatele, úpravì

mo�ností rezervace pøepravních kapacit pro zákazníky pøímo pøipojené k pøepravní soustavì
a úpravì mo�ností pøepravních kapacit v dùsledku ukonèení projektù nebo plánovaného za-
hájení specifických projektù.

Novelizovaný pøedpis:
� Vyhláška è. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických od-

vìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
ZÁKON è. 332/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další
související zákony

úèinnost
1. 7. 2015

èástka
131/2014 Sb.

Anotace:
� V ustanoveních týkajících se vojákù z povolání se:

� pojem „plat“ nahrazuje pojmem „slu�ební plat“,
� pojem „pøídavek na bydlení“ nahrazuje pojmem „slu�ební pøíspìvek na bydlení“.

K tomuto zákonu viz té� DANÌ a SOCIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ.

Novelizovaný pøedpis:
� Zákon è. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištìní, ve znìní pozdìjších pøedpisù

OCHRANA SPOTŘEBITELE
VYHLÁŠKA è. 320/2014 Sb.,
o informaèní povinnosti pøíjemce potravin v místì
urèení ve vztahu k nìkterým druhùm potravin

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
128/2014 Sb.

Anotace:
� Pøíjemce ní�e uvedených potravin v místì prvního pøíjmu na území Èeské republiky je povi-

nen oznámit státní zemìdìlské a potravináøské inspekci nejpozdìji 24 hodin pøed pøíchodem
potraviny údaje stanovené ve vyhlášce (napø. druh a mno�ství potraviny, adresu zahranièního
dodavatele, pøedpokládané datum pøíchodu potraviny na místo urèení).

� Výše uvedené povinnosti se týkají vyjmenovaného èerstvého ovoce (napø. broskve, hrušky, ja-
blka, slívy a švestky, banány, stolní hrozny vinné révy), èerstvé zeleniny (napø. cibule a èesnek,
mrkev, rajèata, papriky), brambor konzumních raných a pozdních, specifikovaných výrobkù
z vinné révy, setého máku, doplòkù stravy a dalších potravin.

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmìnì a doplnìní nìkte-

rých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù
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Související pøekonaný pøedpis:
� Naøízení vlády è. 211/204 Sb., o stanovení rozsahu a podmínek informaèní povinnosti provo-

zovatele potravináøského podniku v místì urèení ve vztahu k nìkterým druhùm èerstvého
ovoce, èerstvé zeleniny a brambor (toto NV pozbylo platnosti 31. 12. 2104)

ZÁKON è. 356/2014 Sb.,
kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím
zákona o pùsobnosti orgánù Celní správy Èeské
republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního
vlastnictví

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
142/2014 Sb.

Anotace:
� Novela rozšiøuje kompetence celních orgánù; toto rozšíøení se netýká jen oblasti duševního

vlastnictví ale obecnì všech oblastí, kde celní úøad vykonává pùsobnost podle pøímo pou�itel-
ného pøedpisu Evropské unie.

K tomuto zákonu viz té� DUŠEVNÍ A PRÙMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ.

Novelizovaný pøedpis:
� Zákon è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele, ve znìní pozdìjších pøedpisù

PENZIJNÍ A DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ
ZÁKON è. 336/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 240/2013 Sb., o investièních
spoleènostech a investièních fondech, a nìkteré další
zákony v oblasti kapitálového trhu

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
131/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se vymezení pravomocí orgánu provádìjícího dohled nad provozováním èinnosti insti-

tucí zamìstnaneckého penzijního pojištìní.
� Investièní politika instituce zamìstnaneckého penzijního pojištìní nesmí být zalo�ena pouze

na výhradním nebo mechanickém spoléhání se na ratingy vydávané ratingovými agenturami.
K tomuto zákonu viz té� CENNÉ PAPÍRY-KAPITÁLOVÝ TRH a PLATEBNÍ SLU�BY-FI-
NANÈNÍ ARBITR-MÌNA.

Novelizovaný pøedpis:
� Zákon è. 340/2006 Sb., o èinnosti institucí zamìstnaneckého penzijního pojištìní, ve znìní

pozdìjších pøedpisù

PLATEBNÍ SLUŽBY-FINANČNÍ ARBITR-MĚNA
ZÁKON è. 336/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 240/2013 Sb., o investièních
spoleènostech a investièních fondech, a nìkteré další
zákony v oblasti kapitálového trhu

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
131/2014 Sb.

Anotace:
� Novela obsahuje pouze legislativnì technickou úpravu, která upravuje terminologii zavede-

nou v souvislosti s pøijetím zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech, a zá-
roveò specifikuje rozsah aktivnì legitimovaných osob ve sporech z �ivotního pojištìní.

K tomuto zákonu viz té� CENNÉ PAPÍRY-KAPITÁLOVÝ TRH a PENZIJNÍ A DÙCHODO-
VÉ SPOØENÍ.

Novelizovaný pøedpis:
� Zákon è. 229/2002 Sb., o finanèním arbitrovi, ve znìní pozdìjších pøedpisù
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PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY-ZAMĚSTNANOST
NAØÍZENÍ VLÁDY è. 306/2014 Sb.,
o úpravì náhrady za ztrátu na výdìlku po skonèení
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání a o úpravì náhrady nákladù na
vý�ivu pozùstalých podle pracovnìprávních pøedpisù
(naøízení o úpravì náhrady)

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
123/2014 Sb.

Anotace:
� Prùmìrný výdìlek rozhodný pro výpoèet náhrady

� za ztrátu na výdìlku po skonèení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání a

� na vý�ivu pozùstalých podle pracovnìprávních pøedpisù,
jeho� výše byla stanovena podle dosavadních pøedpisù, se od 1. 1. 2015 zvyšuje o dalších 1,6 %.

� Z toho plynoucí zvýšení náhrady se provede bez �ádosti zamìstnance nebo pozùstalých; na
�ádost zamìstnance se provede v pøípadì, kdy mu náhrada za ztrátu na výdìlku nepøíslušela
pouze v dùsledku zvýšení invalidního dùchodu podle právních pøedpisù o sociálním zabezpe-
èení nebo o dùchodovém pojištìní anebo v pøípadì, �e to døíve neumo�òovalo ustanovení
§ 195 odst. 2 starého zákoníku práce (zákon è. 65/1965 Sb.)

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znìní pozdìjších pøedpisù

SDÌLENÍ MPSV è. 311/2014 Sb.,
o vyhlášení prùmìrné mzdy v národním hospodáøství
za 1. a� 3. ètvrtletí 2014 pro úèely zákona
o zamìstnanosti

èástka
124/2014 Sb.

Anotace:
� Ministerstvo práce a sociálních vìcí sdìlilo, �e prùmìrná mzda v národním hospodáøství za

1. a� 3. ètvrtletí 2014 èiní 25 179 Kè. (Z prùmìrné mzdy se odvíjí pøíspìvek na podporu zamìst-
návání osob se zdravotním posti�ením, pøíspìvek na spoleèensky úèelná pracovní místa, ná-
hrada škody zpùsobené dítìtem aj.)

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYHLÁŠKA è. 340/2014 Sb.,
kterou se mìní vyhláška è. 518/2004 Sb., kterou se
provádí zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti,
ve znìní pozdìjších pøedpisù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
133/2014 Sb.

Anotace:
� U chránìného pracovního místa novela zachovává 7% sazbu pøíspìvku na správní náklady za-

mìstnavatele a osoby samostatnì výdìleènì èinné; pouze se pro nadbyteènost vypouští po-
drobná specifikace správních nákladù.

Novelizovaný pøedpis:
� Vyhláška è. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní

pozdìjších pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù
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SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
NAØÍZENÍ VLÁDY è. 327/2014 Sb.,
kterým se pro úèely pøíspìvku na bydlení ze státní
sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladù
srovnatelných s nájemným, èástek, které se
zapoèítávají za pevná paliva, a èástek normativních
nákladù na bydlení

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
130/2014 Sb.

Anotace:
� Toto naøízení vlády stanoví mìsíèní èástky pro úèely výpoètu pøíspìvku na bydlení ze státní so-

ciální podpory v roce 2015.

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoøe, ve znìní pozdìjších pøedpisù

ZÁKON è. 329/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním posti�ením a o zmìnì
souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

úèinnost
1. 1. 2015,
vybrané
ustanovení
29. 12. 2014

èástka
131/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se podmínky nároku na vydání prùkazù osob se zdravotním posti�ením (TP, ZTP a

ZTP/P) a vymezení nále�itostí a doby platnosti tìchto prùkazù.
� Nárok na pøíspìvek na mobilitu je vázán na nárok na prùkaz osoby se zdravotním posti�ením

ZTP nebo ZTP/P (dosud na faktické dr�ení tohoto prùkazu).

Novelizovaný pøedpis:
� Zákon è. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním posti�ením a o zmìnì

souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

ZÁKON è. 332/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další
související zákony

úèinnost
1. 7. 2015

èástka
131/2014 Sb.

Novelizované pøedpisy:
� Zákon è. 582/1991 Sb., o organizaci a provádìní sociálního zabezpeèení, ve znìní pozdìjších

pøedpisù
� Zákon è. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku za-

mìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù
� Zákon è. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoøe, ve znìní pozdìjších pøedpisù
� Zákon è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojištìní, ve znìní pozdìjších pøedpisù
� Zákon è. 110/2006 Sb., o �ivotním a existenèním minimu, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Anotace:

A) K zákonùm è. 582/1991 Sb. a è. 155/1995 Sb.
� V ustanoveních týkajících se vojákù z povolání se pojem „plat“ nahrazuje pojmem „slu�ební

plat“.

B) K zákonùm è. 589/1992 Sb., è. 117/1995 Sb. a è. 110/2006 Sb.
� Upøesòuje se vymezení pøíjmù pro úèely stanovení rozhodného pøíjmu, a to v souvislosti se

zmìnou stanovení pøíplatku vojákùm za slu�bu v zahranièí v korunách namísto cizí mìny.
K tomuto zákonu viz té� DANÌ a NEMOCENSKÉ POJIŠTÌNÍ.
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SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ-EXEKUCE
VYHLÁŠKA è. 365/2014 Sb.,
kterou se mìní vyhláška Ministerstva spravedlnosti
è. 418/2001 Sb., o postupech pøi výkonu exekuèní
a další èinnosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
145/2014 Sb.

Anotace:
� Obsahem novely je pouze stanovení formátu a struktury datového souboru,

� který je pøílohou exekuèního pøíkazu v pøípadì, �e jde o provedení exekuce pøikázáním
pohledávky povinného z úètu u penì�ního ústavu,

� kterým penì�ní ústav sdìluje exekutorovi èísla úètù a výši penì�ních prostøedkù.

Novelizovaný pøedpis:
� Vyhláška è. 418/2001 Sb., o postupech pøi výkonu exekuèní a další èinnosti, ve znìní pozdìj-

ších pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì

dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

ÚČETNICTVÍ
VYHLÁŠKA è. 293/2014 Sb.,
kterou se mìní vyhláška è. 500/2002 Sb., kterou se
provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb.,
o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní
jednotky, které jsou podnikateli úètujícími v soustavì
podvojného úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
119/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se vymezení práva stavby a zpùsob jeho oceòování a odpisování. Tuto novou právní

úpravu mohou úèetní jednotky pou�ít ji� v úèetní závìrce sestavované od 1. 1. 2015 za úèetní
období zapoèaté v roce 2014.

Novelizovaný pøedpis:
� Vyhláška è. 500/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o

úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní jednotky, které jsou podnikateli úètující-
mi v soustavì podvojného úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYHLÁŠKA è. 300/2014 Sb.,
kterou se mìní vyhláška è. 383/2009 Sb., o úèetních
záznamech v technické formì vybraných úèetních
jednotek a jejich pøedávání do centrálního systému
úèetních informací státu a o po�adavcích na technické
a smíšené formy úèetních záznamù (technická
vyhláška o úèetních záznamech), ve znìní pozdìjších
pøedpisù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
122/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se vymezení pravidel pro pøedávání úèetních záznamù a dalších stanovených informací

vybranými úèetními jednotkami do centrálního systému úèetních informací státu.

Novelizovaný pøedpis:
� Vyhláška è. 383/2009 Sb., o úèetních záznamech v technické formì vybraných úèetních jed-

notek a jejich pøedávání do centrálního systému úèetních informací státu a o po�adavcích na
technické a smíšené formy úèetních záznamù (technická vyhláška o úèetních záznamech), ve
znìní pozdìjších pøedpisù
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Související platný pøedpis:
� Zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYHLÁŠKA è. 301/2014 Sb.,
kterou se mìní vyhláška è. 410/2009 Sb., kterou se
provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb.,
o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro nìkteré
vybrané úèetní jednotky, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
a kterou se mìní vyhláška è. 473/2013 Sb., kterou se
mìní vyhláška è. 410/2009 Sb., kterou se provádìjí
nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb.,
o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro nìkteré
vybrané úèetní jednotky, ve znìní pozdìjších pøedpisù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
122/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se podrobnosti vedení úèetnictví (zejména obsahové vymezení nìkterých polo�ek úèet-

ních výkazù) vybranými úèetními jednotkami.

Novelizovaný pøedpis:
� Vyhláška è. 410/2009 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o

úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro nìkteré vybrané úèetní jednotky, ve znìní poz-
dìjších pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYHLÁŠKA è. 312/2014 Sb.,
o podmínkách sestavení úèetních výkazù za Èeskou
republiku (konsolidaèní vyhláška státu)

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
125/2014 Sb.

Anotace:
� Tato vyhláška stanoví:

� rozsah a zpùsob sestavování úèetních výkazù za Èeskou republiku a za dílèí konsolidaèní
celky státu,

� pravidla konsolidace a postup zahrnování úèetních jednotek do konsolidaèních celkù
státu,

� uspoøádání, oznaèování a obsahové vymezení polo�ek v úèetních výkazech a vysvìtlujících
a doplòujících informací v pøíloze za Èeskou republiku a za dílèí konsolidaèní celky státu,

� pravidla pro pøenos úèetních záznamù v technické formì.

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù

ZÁKON è. 334/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 93/2009 Sb., o auditorech
a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o auditorech),
ve znìní pozdìjších pøedpisù

úèinnost
13. 1. 2015

èástka
131/2014 Sb.

Anotace:
� Novela zákona o auditorech obsahuje rozsáhlé zmìny, a to ve 214 novelizujících bodech a 17

odstavcích pøechodných ustanovení.
� Mìní se zejména, a to s cílem zvýšení kvality auditu a vytvoøení legislativních podmínek pro re-

spektování nadnárodního charakteru práva Evropské unie v oblasti auditu:
� práva a povinnosti auditorù, asistentù auditora a auditorských spoleèností,
� pùsobnost Komory auditorù Èeské republiky a Rady pro veøejný dohled nad auditem.

Novelizovaný pøedpis:
� Zákon è. 93/2009 Sb., o auditorech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o auditorech), ve

znìní pozdìjších pøedpisù
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OZNÁMENÍ MF èj. MF-77337/2014/5407,
zmìna Èeských úèetních standardù pro nìkteré
vybrané úèetní jednotky, které vedou úèetnictví podle
vyhlášky è. 410/2009 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù

úèinnost
1. 1. 2015

FZ 5/2014

Anotace:
� Pro úèetní jednotky, které úètují podle vyhlášky è. 410/2009 Sb., se mìní:
� Èeský úèetní standard è. 702 – Otevírání a uzavírání úèetních knih,
� Èeský úèetní standard è. 703 – Transfery,
� Èeský úèetní standard è. 705 – Rezervy,
� Èeský úèetní standard è. 706 – Opravné polo�ky a vyøazení pohledávek,
� Èeský úèetní standard è. 707 – Zásoby,
� Èeský úèetní standard è. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku,
� Èeský úèetní standard è. 709 – Vlastní zdroje,
� Èeský úèetní standard è. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.

Související platné pøedpisy:
� Zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù
� Vyhláška è. 410/2009 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o

úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro nìkteré vybrané úèetní jednotky, ve znìní
pozdìjších pøedpisù

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
VYHLÁŠKA è. 324/2014 Sb.,
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených slu�eb
a regulaèních omezení pro rok 2015

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
129/2014 Sb.

Anotace:
� Tato vyhláška stanoví pro rok 2015 hodnoty bodu, výši úhrad zdravotních slu�eb poskytova-

ných pojištìncùm (vèetnì pojištìncù z èlenských státù Evropské Unie, Evropského hospodáø-
ského prostoru a Švýcarska podle pøíslušných pøedpisù Evropské unie a pojištìncùm dalších
státù, se kterými má Èeská republika uzavøeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpeèe-
ní) z veøejného zdravotního pojištìní a regulaèní omezení objemu zdravotních slu�eb hraze-
ných z veøejného zdravotního pojištìní.

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých sou-

visejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYHLÁŠKA è. 325/2014 Sb.,
o nákladových indexech vìkových skupin pojištìncù
veøejného zdravotního pojištìní pro rok 2015

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
129/2014 Sb.

Anotace:
� Tato vyhláška stanoví nákladové indexy podle vìkových skupin a pohlaví pojištìncù pro pøe-

rozdìlování pojistného na veøejné zdravotní pojištìní pro rok 2015.

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 592/1992 Sb., o pojistném na veøejné zdravotní pojištìní, ve znìní pozdìjších pøed-

pisù

VYHLÁŠKA è. 326/2014 Sb.,
kterou se mìní vyhláška Ministerstva zdravotnictví
è. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních
výkonù s bodovými hodnotami, ve znìní pozdìjších
pøedpisù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
129/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se seznam zdravotních výkonù s bodovými hodnotami.
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Novelizovaný pøedpis:
� Vyhláška è. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonù s bodovými hodnota-

mi, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých sou-

visejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNICTVÍ
NAØÍZENÍ VLÁDY è. 282/2014 Sb.,
o nìkterých podmínkách k provádìní spoleèné
organizace trhu v odvìtví mléka a mléèných výrobkù

úèinnost
1. 4. 2015,
vybraná
ustanovení
1. 1. 2015

èástka
115/2014 Sb.

Anotace:
� K provádìní spoleèné organizace trhu v odvìtví mléka a mléèných výrobkù se mìní (resp. ruší

a novì stanoví) podmínky:
� registrace prvního kupujícího,
� uznání registrace producentù a mezioborových organizací,
� prodeje pøímo spotøebiteli.

Zrušený pøedpis:
� Naøízení vlády è. 244/2004 Sb., o stanovení bli�ších podmínek pro uplatòování dávky v odvìtví

mléka a mléèných výrobkù v rámci spoleèné organizace trhu s mlékem a mléènými výrobky, ve
znìní pozdìjších pøedpisù

Související platné pøedpisy:
� Zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù
� Zákon è. 256/2000 Sb., o Státním zemìdìlském intervenèním fondu a o zmìnì nìkterých

dalších zákonù (zákon o Státním zemìdìlském intervenèním fondu), ve znìní pozdìjších
pøedpisù

VYHLÁŠKA è. 286/2014 Sb.,
kterou se mìní vyhláška è. 382/2003 Sb.,
o veterinárních po�adavcích na obchodování se zvíøaty
a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze tøetích
zemí, ve znìní pozdìjších pøedpisù

úèinnost
29. 12. 2014

èástka
116/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se veterinární po�adavky na obchodování se psy, koèkami a fretkami a podmínky jejich

dovozu.

Novelizovaný pøedpis:
� Vyhláška è. 382/2003 Sb., o veterinárních po�adavcích na obchodování se zvíøaty a o veteri-

nárních podmínkách jejich dovozu ze tøetích zemí, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (veteri-

nární zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYHLÁŠKA è. 299/2014 Sb.,
kterou se mìní vyhláška è. 419/2012 Sb., o ochranì
pokusných zvíøat

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
121/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se vzory �ádostí o schválení projektu pokusù a návrhu projektu pokusù na pokusných

zvíøatech.

Novelizovaný pøedpis:
� Vyhláška è. 419/2012 Sb., o ochranì pokusných zvíøat
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Související platný pøedpis:
� Zákon è. 246/1992 Sb., na ochranu zvíøat proti týrání, ve znìní pozdìjších pøedpisù

NAØÍZENÍ VLÁDY è. 307/2014 Sb.,
o stanovení podrobností evidence vyu�ití pùdy podle
u�ivatelských vztahù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
124/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se (resp. ruší a novì se stanoví) vymezení:

� údajù evidovaných u dílu pùdního bloku v evidenci pùdy a u ekologicky významného prv-
ku,

� druhù zemìdìlské kultury v evidenci pùdy, druhù objektù v evidenci objektù a druhù eko-
logicky významných prvkù.

Zrušený pøedpis:
� Naøízení vlády è. 335/2009 Sb., o stanovení druhù krajinných prvkù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù

NAØÍZENÍ VLÁDY è. 308/2014 Sb.,
kterým se mìní nìkterá naøízení vlády v souvislosti
s pøijetím naøízení vlády o stanovení dùsledkù
porušení podmínìnosti poskytování nìkterých
zemìdìlských podpor a naøízení vlády o stanovení
podrobností evidence vyu�ití pùdy podle u�ivatelských
vztahù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
124/2014 Sb.

Anotace:
� Stanoví se podmínky provádìní kompenzace finanèní disciplíny u �adatele o platbu:

� za cukr pìstitelùm cukrové øepy,
� na plochu zemìdìlské pùdy,
� za rajèata urèená ke zpracování.

Novelizované pøedpisy:
� Naøízení vlády è. 45/2007 Sb., o stanovení nìkterých podmínek poskytování oddìlené platby

za cukr pìstitelùm cukrové øepy, ve znìní pozdìjších pøedpisù
� Naøízení vlády è. 47/2007 Sb., o stanovení nìkterých podmínek poskytování jednotné platby

na plochu zemìdìlské pùdy a nìkterých podmínek poskytování informací o zpracování ze-
mìdìlských výrobkù pocházejících z pùdy uvedené do klidu, ve znìní pozdìjších pøedpisù

� Naøízení vlády è. 95/2008 Sb., o stanovení nìkterých podmínek poskytování oddìlené platby
za rajèata urèená ke zpracování, ve znìní pozdìjších pøedpisù

K tomuto naøízení vlády viz té� DOTACE-SUBVENCE-FONDY.

Související platné pøedpisy:
� Zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù
� Zákon è. 256/2000 Sb., o Státním zemìdìlském intervenèním fondu a o zmìnì nìkterých

dalších zákonù (zákon o Státním zemìdìlském intervenèním fondu), ve znìní pozdìjších
pøedpisù

VYHLÁŠKA è. 313/2014 Sb.,
o oznaèování a pasech psù, koèek a fretek v zájmovém
chovu pøi jejich neobchodních pøesunech

úèinnost
29. 12. 2014

èástka
126/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se (resp. ruší a novì se upravuje):

� oznaèování psù, koèek a fretek v zájmovém chovu pøi jejich neobchodních pøesunech,
� zpùsob výroby, nále�itosti a vzor pasu (pro psa, koèku nebo fretku).
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Zrušený pøedpis:
� Vyhláška è. 610/2004 Sb., o oznaèování a pasech psù, koèek a fretek v zájmovém chovu pøi je-

jich neobchodních pøesunech a o zmìnì vyhlášky è. 296/2003 Sb., o zdraví zvíøat a jeho ochra-
nì, o pøemís�ování a pøepravì zvíøat a o oprávnìní a odborné zpùsobilosti k výkonu nìkterých
odborných veterinárních èinností, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (veteri-

nární zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù

ZÁKON è. 357/2014 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 449/2001 Sb., o myslivosti,
ve znìní pozdìjších pøedpisù

úèinnost
1. 4. 2015

èástka
142/2014 Sb.

Anotace:
� Mìní se podmínky poskytování finanèních pøíspìvkù na vybrané èinnosti mysliveckého hos-

podaøení z Fondu �ivotního prostøedí.

Novelizovaný pøedpis:
� Zákon è. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VYHLÁŠKA è. 321/2014 Sb.,
o rozsahu a zpùsobu zajištìní oddìleného
soustøeïování slo�ek komunálních odpadù

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
128/2014 Sb.

Anotace:
� Tato vyhláška upravuje rozsah a zpùsob zajištìní oddìleného soustøeïování slo�ek komunál-

ních odpadù, a to zejména jde-li o biologicky rozlo�itelné komunální odpady, papír, plasty,
sklo, kovy a nebezpeèné komunální odpady.

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších

pøedpisù

NAØÍZENÍ VLÁDY è. 352/2014 Sb.,
o Plánu odpadového hospodáøství Èeské republiky
pro období 2015-2024

úèinnost
1. 1. 2015

èástka
141/2014 Sb.

Anotace:
� Vláda vyhlašuje závaznou èást Plánu odpadového hospodáøství Èeské republiky pro období

let 2015 a� 2024.

Zrušený pøedpis:
� Naøízení vlády è. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodáøství Èeské republiky, ve znìní

pozdìjších pøedpisù

Související platný pøedpis:
� Zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších

pøedpisù

Vysvìtlivky: pøedpis nebo jeho èást bude zapracován do edice „ÚZ“
� hlavní body anotace
� zrušený pøedpis
� novelizovaný pøedpis
� související platný pøedpis

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 22



PŘEHLED PŘEDPISŮ
SBÍRKA ZÁKONŮ za období od 1. prosince do 31. prosince 2014
� Takto oznaèené pøedpisy jsou anotovány v tomto èísle Zpravodaje.

èástka 114
279. Naøízení vlády ze dne 1. prosince 2014 o

povolání vojákù v èinné slu�bì k plnìní
úkolù Policie Èeské republiky v období
do 31. prosince 2015

280. Vyhláška ze dne 24. listopadu 2014,
kterou se mìní vyhláška è. 418/2003 Sb.,
kterou se stanoví podrobnìjší vymezení
okruhu a výše pøíjmù a výdajù fondù ve-
øejného zdravotního pojištìní zdravot-
ních pojiš�oven, podmínky jejich tvor-
by, u�ití, pøípustnosti vzájemných pøe-
vodù finanèních prostøedkù a hospoda-
øení s nimi, limit nákladù na èinnost
zdravotních pojiš�oven krytých ze zdro-
jù základního fondu vèetnì postupu
propoètu tohoto limitu, ve znìní poz-
dìjších pøedpisù

281. Vyhláška ze dne 27. listopadu 2014 o
hygienických po�adavcích na prostory a
provoz dìtské skupiny do 12 dìtí
Sdìlení Ministerstva vnitra o opravì
tiskové chyby v zákonì è. 247/2014 Sb.,
o poskytování slu�by péèe o dítì v dìt-
ské skupinì a o zmìnì souvisejících
zákonù

èástka 115
282.�Naøízení vlády ze dne 24. listopadu

2014 o nìkterých podmínkách k prová-
dìní spoleèné organizace trhu v odvìtví
mléka a mléèných výrobkù

283. Vyhláška ze dne 1. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška è. 259/2012 Sb., o
podrobnostech výkonu spisové slu�by

284. Sdìlení Ministerstva vnitra ze dne 27.
listopadu 2014 o vyhlášení nových vo-
leb do zastupitelstev obcí

èástka 116
285. Naøízení vlády ze dne 8. prosince 2014 o

povolání vojákù v èinné slu�bì k plnìní
úkolù Policie Èeské republiky v období
do 30. èervna 2015

286.�Vyhláška ze dne 5. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška è. 382/2003 Sb., o
veterinárních po�adavcích na obchodo-
vání se zvíøaty a o veterinárních pod-
mínkách jejich dovozu ze tøetích zemí,
ve znìní pozdìjších pøedpisù

èástka 117
287. Sdìlení Ministerstva vnitra ze dne 8.

prosince 2014 o vyhlášení nových voleb
do zastupitelstev obcí

288. Sdìlení Ministerstva vnitra ze dne 8.
prosince 2014 o vyhlášení opakované-
ho hlasování do zastupitelstev obcí

289. Sdìlení Ministerstva vnitra ze dne 8.
prosince 2014 o vyhlášení opakovaných
voleb do zastupitelstva obce

290. Sdìlení Energetického regulaèního
úøadu ze dne 5. prosince 2014 o vydání
cenových rozhodnutí

èástka 118
291.�Vyhláška ze dne 8. prosince 2014, kte-

rou se mìní vyhláška è. 365/2009 Sb., o
Pravidlech trhu s plynem, ve znìní poz-
dìjších pøedpisù

èástka 119
292. Naøízení vlády ze dne 24. listopadu

2014 o stanovení kategorií obcí výkonu
slu�by vojákù z povolání a koeficientù
pro výpoèet pøídavku na bydlení

293.�Vyhláška ze dne 8. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška è. 500/ /2002 Sb.,
kterou se provádìjí nìkterá ustanovení
zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní
jednotky, které jsou podnikateli úètují-
cími v soustavì podvojného úèetnictví,
ve znìní pozdìjších pøedpisù

294. Vyhláška ze dne 8. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška è. 504/2002 Sb.,
kterou se provádìjí nìkterá ustanovení
zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní
jednotky, u kterých hlavním pøedmì-
tem èinnosti není podnikání, pokud
úètují v soustavì podvojného úèetnic-
tví, ve znìní pozdìjších pøedpisù

295. Vyhláška ze dne 9. prosince 2014 o èle-
nìní bezpeènostního materiálu

296.�Sdìlení Ministerstva financí ze dne 4.
prosince 2014 o vydání výmìru MF
è. 01/2015, kterým se vydává seznam
zbo�í s regulovanými cenami

297. Sdìlení Ústavního soudu
Sdìlení Ministerstva vnitra o opravì
tiskové chyby ve sdìlení Ministerstva
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vnitra è. 284/2014 Sb., o vyhlášení no-
vých voleb do zastupitelstev obcí

èástka 120
298.�Vyhláška ze dne 11. prosince 2014 o

stanovení seznamu katastrálních území
s pøiøazenými prùmìrnými základními
cenami zemìdìlských pozemkù

èástka 121
299.�Vyhláška ze dne 11. prosince 2014, kte-

rou se mìní vyhláška è. 419/2012 Sb., o
ochranì pokusných zvíøat

èástka 122
300.�Vyhláška ze dne 11. prosince 2014, kte-

rou se mìní vyhláška è. 383/2009 Sb., o
úèetních záznamech v technické formì
vybraných úèetních jednotek a jejich
pøedávání do centrálního systému úèet-
ních informací státu a o po�adavcích na
technické a smíšené formy úèetních zá-
znamù (technická vyhláška o úèetních
záznamech), ve znìní pozdìjších pøed-
pisù

301.�Vyhláška ze dne 11. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška è. 410/2009 Sb.,
kterou se provádìjí nìkterá ustanovení
zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, pro nìkteré
vybrané úèetní jednotky, ve znìní poz-
dìjších pøedpisù, a kterou se mìní vy-
hláška è. 473/2013 Sb., kterou se mìní
vyhláška è. 410/2009 Sb., kterou se pro-
vádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/
/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù, pro nìkteré vybrané
úèetní jednotky, ve znìní pozdìjších
pøedpisù

èástka 123
302. Naøízení vlády ze dne 8. prosince 2014 o

katalogu správních èinností
303. Naøízení vlády ze dne 8. prosince 2014,

kterým se mìní naøízení vlády è. 564/
/2006 Sb., o platových pomìrech za-
mìstnancù ve veøejných slu�bách a
správì, ve znìní pozdìjších pøedpisù

304. Naøízení vlády ze dne 8. prosince 2014 o
platových pomìrech státních zamìst-
nancù

305. Naøízení vlády ze dne 8. prosince 2014,
kterým se mìní naøízení vlády è. 565/
/2006 Sb., o platových pomìrech vojákù
z povolání, ve znìní pozdìjších pøedpi-
sù

306.�Naøízení vlády ze dne 8. prosince 2014 o
úpravì náhrady za ztrátu na výdìlku po
skonèení pracovní neschopnosti vznik-
lé pracovním úrazem nebo nemocí z
povolání a o úpravì náhrady nákladù
na vý�ivu pozùstalých podle pracovnì-

právních pøedpisù (naøízení o úpravì
náhrady)

èástka 124
307.�Naøízení vlády ze dne 8. prosince 2014 o

stanovení podrobností evidence vyu�ití
pùdy podle u�ivatelských vztahù

308.�Naøízení vlády ze dne 8. prosince 2014,
kterým se mìní nìkterá naøízení vlády v
souvislosti s pøijetím naøízení vlády o
stanovení dùsledkù porušení podmínì-
nosti poskytování nìkterých zemìdìl-
ských podpor a naøízení vlády o stano-
vení podrobností evidence vyu�ití pùdy
podle u�ivatelských vztahù

309.�Naøízení vlády ze dne 8. prosince 2014 o
stanovení dùsledkù porušení podmínì-
nosti poskytování nìkterých zemìdìl-
ských podpor

310. Vyhláška ze dne 11. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška è. 426/2013 Sb., o
pøedkládání výkazù spoøitelními a
úvìrními dru�stvy Èeské národní bance

311.�Sdìlení Ministerstva práce a sociálních
vìcí ze dne 5. prosince 2014 o vyhlášení
prùmìrné mzdy v národním hospodáø-
ství za 1. a� 3. ètvrtletí 2014 pro úèely zá-
kona o zamìstnanosti

èástka 125
312.�Vyhláška ze dne 11. prosince 2014 o

podmínkách sestavení úèetních výkazù
za Èeskou republiku (konsolidaèní vy-
hláška státu)

èástka 126
313.�Vyhláška ze dne 16. prosince 2014 o

oznaèování a pasech psù, koèek a fretek
v zájmovém chovu pøi jejich neobchod-
ních pøesunech

èástka 127
314. Naøízení vlády ze dne 8. prosince 2014 o

úpravì náhrady za ztrátu na slu�ebním
pøíjmu po skonèení neschopnosti ke
slu�bì vzniklé slu�ebním úrazem nebo
nemocí z povolání a o úpravì náhrady
nákladù na vý�ivu pozùstalých a na zøí-
zení pomníku nebo desky

315. Naøízení vlády ze dne 8. prosince 2014,
kterým se mìní naøízení vlády è. 432/
/2010 Sb., o kritériích pro urèení prvku
kritické infrastruktury

316. Vyhláška ze dne 15. prosince 2014 o
bezpeènostních opatøeních, kyberne-
tických bezpeènostních incidentech, re-
aktivních opatøeních a o stanovení ná-
le�itostí podání v oblasti kybernetické
bezpeènosti (vyhláška o kybernetické
bezpeènosti)
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317. Vyhláška ze dne 15. prosince 2014 o vý-
znamných informaèních systémech a
jejich urèujících kritériích

èástka 128
318. Zákon ze dne 5. prosince 2014, kterým

se mìní zákon è. 475/2013 Sb., o státním
rozpoètu Èeské republiky na rok 2014 a
o zmìnì zákona è. 504/2012 Sb., o stát-
ním rozpoètu Èeské republiky na rok
2013, ve znìní zákona è. 258/2013 Sb.

319. Naøízení vlády ze dne 24. listopadu
2014 o pou�ití finanèních prostøedkù
Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvìrù na obnovu obydlí posti�eného �i-
velní pohromou a o zmìnì nìkterých
naøízení vlády

320.�Vyhláška ze dne 16. prosince 2014 o in-
formaèní povinnosti pøíjemce potravin
v místì urèení ve vztahu k nìkterým
druhùm potravin

321.�Vyhláška ze dne 16. prosince 2014 o
rozsahu a zpùsobu zajištìní oddìlené-
ho soustøeïování slo�ek komunálních
odpadù

322. Sdìlení Èeského statistického úøadu ze
dne 17. prosince 2014 o aktualizaci Èí-
selníku zemí (CZEM)

323. Sdìlení Èeského statistického úøadu ze
dne 17. prosince 2014 o aktualizaci Kla-
sifikace produkce (CZ-CPA)

èástka 129
324.�Vyhláška ze dne 17. prosince 2014 o

stanovení hodnot bodu, výše úhrad hra-
zených slu�eb a regulaèních omezení
pro rok 2015

325.�Vyhláška ze dne 17. prosince 2014 o ná-
kladových indexech vìkových skupin
pojištìncù veøejného zdravotního po-
jištìní pro rok 2015

326.�Vyhláška ze dne 17. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška Ministerstva zdra-
votnictví è. 134/1998 Sb., kterou se vy-
dává seznam zdravotních výkonù s bo-
dovými hodnotami, ve znìní pozdìjších
pøedpisù

èástka 130
327.�Naøízení vlády ze dne 15. prosince 2014,

kterým se pro úèely pøíspìvku na bydle-
ní ze státní sociální podpory pro rok
2015 stanoví výše nákladù srovnatel-
ných s nájemným, èástek, které se zapo-
èítávají za pevná paliva, a èástek nor-
mativních nákladù na bydlení

328.�Vyhláška ze dne 16. prosince 2014 o
zmìnì sazby základní náhrady za po-
u�ívání silnièních motorových vozidel a
stravného a o stanovení prùmìrné ceny

pohonných hmot pro úèely poskytování
cestovních náhrad

èástka 131
329.�Zákon ze dne 10. prosince 2014, kterým

se mìní zákon è. 329/2011 Sb., o posky-
tování dávek osobám se zdravotním po-
sti�ením a o zmìnì souvisejících záko-
nù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

330.�Zákon ze dne 10. prosince 2014 o výmì-
nì informací o finanèních úètech se
Spojenými státy americkými pro úèely
správy daní

331.�Zákon ze dne 10. prosince 2014, kterým
se mìní zákon è. 353/2003 Sb., o spo-
tøebních daních, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, a další související zákony

332.�Zákon ze dne 9. prosince 2014, kterým
se mìní zákon è. 221/1999 Sb., o vojá-
cích z povolání, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, a další související zákony

333. Zákon ze dne 9. prosince 2014, kterým
se mìní zákon è. 87/1995 Sb., o spoøitel-
ních a úvìrních dru�stvech a nìkterých
opatøeních s tím souvisejících a o dopl-
nìní zákona Èeské národní rady è. 586/
/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù

334.�Zákon ze dne 9. prosince 2014, kterým
se mìní zákon è. 93/2009 Sb., o audito-
rech a o zmìnì nìkterých zákonù (zá-
kon o auditorech), ve znìní pozdìjších
pøedpisù

335. Zákon ze dne 9. prosince 2014, kterým
se mìní zákon è. 549/1991 Sb., o soud-
ních poplatcích, ve znìní pozdìjších
pøedpisù

336.�Zákon ze dne 9. prosince 2014, kterým
se mìní zákon è. 240/2013 Sb., o inves-
tièních spoleènostech a investièních
fondech, a nìkteré další zákony v oblas-
ti kapitálového trhu

èástka 132
337. Vyhláška ze dne 17. prosince 2014, kte-

rou se mìní vyhláška è. 388/2011 Sb., o
provedení nìkterých ustanovení záko-
na o poskytování dávek osobám se
zdravotním posti�ením, ve znìní poz-
dìjších pøedpisù

338.�Vyhláška ze dne 15. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška è. 237/2005 Sb.,
kterou se stanoví výše technicky zdù-
vodnìných ztrát pøi dopravì a sklado-
vání minerálních olejù, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù

èástka 133
339. Vyhláška ze dne 18. prosince 2014 o

stanovení odùvodnìných nákladù a
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maximální výše úhrady nákladù slu�eb
poskytovaných dr�itelem dokladù pro
úèely dùchodového pojištìní

340.�Vyhláška ze dne 17. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška è. 518/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon è. 435/2004 Sb.,
o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších
pøedpisù

èástka 134
341.�Vyhláška ze dne 19. prosince 2014 o

schvalování technické zpùsobilosti a o
technických podmínkách provozu vozi-
del na pozemních komunikacích

èástka 135
342.�Vyhláška ze dne 19. prosince 2014, kte-

rou se mìní vyhláška è. 302/2001 Sb., o
technických prohlídkách a mìøení emi-
sí vozidel, ve znìní pozdìjších pøedpisù

èástka 136
343.�Vyhláška ze dne 19. prosince 2014 o re-

gistraci vozidel

èástka 137
344.�Vyhláška ze dne 19. prosince 2014, kte-

rou se mìní vyhláška è. 247/2013 Sb., o
�ádostech podle zákona o investièních
spoleènostech a investièních fondech

èástka 138
345. Zákon ze dne 10. prosince 2014 o stát-

ním rozpoètu Èeské republiky na rok
2015

èástka 139
346. Vyhláška ze dne 19. prosince 2014, kte-

rou se mìní vyhláška è. 36/2006 Sb., o
ovìøování shody opisu nebo kopie s lis-
tinou a o ovìøování pravosti podpisu, ve
znìní pozdìjších pøedpisù

347. Vyhláška ze dne 19. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška è. 364/2009 Sb., o
seznamu obecních úøadù a zastupitel-
ských úøadù, které jsou kontaktními
místy veøejné správy (vyhláška o kon-
taktních místech veøejné správy), ve
znìní pozdìjších pøedpisù

348. Vyhláška ze dne 19. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška è. 486/2008 Sb.,
kterou se stanoví odborné èinnosti sou-
visející se zabezpeèením vydávání a
øádné distribuce èeských technických
norem a úplata za jejich poskytování

349. Sdìlení Ministerstva vnitra ze dne 19.
prosince 2014 o vyhlášení nových voleb
do zastupitelstev obcí

èástka 140
350. Naøízení vlády ze dne 15. prosince 2014

o úpravì náhrady za ztrátu na výdìlku
po skonèení pracovní neschopnosti

nebo pøi invaliditì vzniklé slu�ebním
úrazem nebo nemocí z povolání vojákù
pøi výkonu vojenské základní nebo ná-
hradní slu�by a výkonu vojenských cvi-
èení, o úpravì náhrady za ztrátu na pla-
tu po skonèení neschopnosti výkonu
slu�by nebo pøi invaliditì vzniklé slu-
�ebním úrazem nebo nemocí z povolání
vojákù z povolání a o úpravì náhrady
nákladù na vý�ivu pozùstalých (úprava
náhrady)

351. Vyhláška ze dne 22. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška Ministerstva obra-
ny è. 268/1999 Sb., kterou se pro úèely
výsluhových nále�itostí stanoví, kdo je
pova�ován za výkonného letce a která
slu�ba je slu�bou zvláštní povahy nebo
zvláštního stupnì nebezpeènosti, a po-
stup pøi výplatì výsluhových nále�itostí,
ve znìní pozdìjších pøedpisù

èástka 141
352.�Naøízení vlády ze dne 22. prosince 2014

o Plánu odpadového hospodáøství Èes-
ké republiky pro období 2015-2024

èástka 142
353.�Zákon ze dne 18. prosince 2014, kterým

se mìní zákon è. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znìní pozdìjších pøedpisù

354. Zákon ze dne 18. prosince 2014, kterým
se mìní zákon è. 168/1999 Sb., o pojištì-
ní odpovìdnosti za újmu zpùsobenou
provozem vozidla a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù (zákon o pojištìní
odpovìdnosti z provozu vozidla), ve
znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon
è. 239/2013 Sb., kterým se mìní zákon
è. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a
o zmìnì zákona è. 168/1999 Sb., o pojiš-
tìní odpovìdnosti za škodu zpùsobe-
nou provozem vozidla a o zmìnì nìkte-
rých souvisejících zákonù (zákon o po-
jištìní odpovìdnosti z provozu vozi-
dla), ve znìní zákona è. 307/1999 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù

355.�Zákon ze dne 18. prosince 2014 o pù-
sobnosti orgánù Celní správy Èeské re-
publiky v souvislosti s vymáháním práv
duševního vlastnictví

356.�Zákon ze dne 18. prosince 2014, kterým
se mìní nìkteré zákony v souvislosti s
pøijetím zákona o pùsobnosti orgánù
Celní správy Èeské republiky v souvis-
losti s vymáháním práv duševního vlast-
nictví

357.�Zákon ze dne 18. prosince 2014, kterým
se mìní zákon è. 449/2001 Sb., o mysli-
vosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù
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358.�Vyhláška ze dne 22. prosince 2014 k
provedení nìkterých ustanovení záko-
na o pùsobnosti orgánù Celní správy
Èeské republiky v souvislosti s vymáhá-
ním práv duševního vlastnictví

èástka 143
359. Zákon ze dne 18. prosince 2014, kterým

se mìní zákon è. 236/1995 Sb., o platu a
dalších nále�itostech spojených s výko-
nem funkce pøedstavitelù státní moci a
nìkterých státních orgánù a soudcù a
poslancù Evropského parlamentu, ve
znìní pozdìjších pøedpisù

360.�Zákon ze dne 22. prosince 2014, kterým
se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z
pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, a další související zákony

361.�Naøízení vlády ze dne 22. prosince 2014
o stanovení dodání zbo�í nebo poskyt-
nutí slu�by pro pou�ití re�imu pøenese-
ní daòové povinnosti

èástka 144
362. Vyhláška ze dne 23. prosince 2014, kte-

rou se mìní vyhláška è. 323/2002 Sb., o
rozpoètové skladbì, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù

363. Vyhláška ze dne 23. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška è. 5/2014 Sb., o
zpùsobu, termínech a rozsahu údajù
pøedkládaných pro hodnocení plnìní
státního rozpoètu, rozpoètù státních
fondù, rozpoètù územních samospráv-
ných celkù, rozpoètù dobrovolných
svazkù obcí a rozpoètù Regionálních
rad regionù soudr�nosti

364. Vyhláška ze dne 23. prosince 2014, kte-
rou se mìní vyhláška è. 5/2014 Sb., o
zpùsobu, termínech a rozsahu údajù
pøedkládaných pro hodnocení plnìní
státního rozpoètu, rozpoètù státních
fondù, rozpoètù územních samospráv-
ných celkù, rozpoètù dobrovolných

svazkù obcí a rozpoètù Regionálních
rad regionù soudr�nosti

èástka 145
365.�Vyhláška ze dne 23. prosince 2014, kte-

rou se mìní vyhláška Ministerstva spra-
vedlnosti è. 418/2001 Sb., o postupech
pøi výkonu exekuèní a další èinnosti, ve
znìní pozdìjších pøedpisù

366. Sdìlení Ministerstva práce a sociálních
vìcí ze dne 31. prosince 2014 o vyhláše-
ní výše platové základny pro urèení pla-
tu a nìkterých náhrad výdajù pøedstavi-
telù podle zákona è. 236/1995 Sb., o pla-
tu a dalších nále�itostech spojených s
výkonem funkce pøedstavitelù státní
moci a nìkterých státních orgánù a
soudcù a poslancù Evropského parla-
mentu, ve znìní pozdìjších pøedpisù

367. Sdìlení Ministerstva práce a sociálních
vìcí ze dne 31. prosince 2014 o vyhláše-
ní výše platové základny pro urèení pla-
tu a nìkterých náhrad výdajù soudcù
podle zákona è. 236/1995 Sb., o platu a
dalších nále�itostech spojených s výko-
nem funkce pøedstavitelù státní moci a
nìkterých státních orgánù a soudcù a
poslancù Evropského parlamentu, ve
znìní pozdìjších pøedpisù

368. Sdìlení Ministerstva práce a sociálních
vìcí ze dne 31. prosince 2014 o vyhláše-
ní výše platové základny pro urèení pla-
tu státních zástupcù podle zákona
è. 201/ /1997 Sb., o platu a nìkterých
dalších nále�itostech státních zástupcù
a o zmìnì a doplnìní zákona è. 143/
/1992 Sb., o platu a odmìnì za pracovní
pohotovost v rozpoètových a v nìkte-
rých dalších organizacích a orgánech,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV za období od 1. 12. do 31. 12. 2014
èástka 34
67. Sdìlení Ministerstva zahranièních vìcí,

kterým se nahrazuje sdìlení Minister-
stva zahranièníchvìcí è.87/2007Sb.m.s.

68. Sdìlení Ministerstva zahranièních vìcí,
kterým se vyhlašuje oprava èeského
pøekladu Úmluvy o provádìní dùkazù v
cizinì ve vìcech obèanských nebo ob-
chodních,vyhlášenépodè.129/1976Sb.

69. Sdìlení Ministerstva zahranièních vìcí,
kterým se vyhlašuje oprava èeského

pøekladu Úmluvy o pravomoci orgánù,
pou�itelném právu, uznávání, výkonu a
spolupráci ve vìcech rodièovské zodpo-
vìdnosti a opatøení k ochranì dìtí, vy-
hlášené pod è. 141/2001 Sb. m. s.

èástka 35
70. Sdìlení Ministerstva zahranièních vìcí

o sjednání Provádìcího protokolu mezi
vládou Èeské republiky a Kabinetem
ministrù Ukrajiny k Dohodì mezi Ev-
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ropským spoleèenstvím a Ukrajinou o
zpìtném pøebírání osob

èástka 36
71. Sdìlení Ministerstva zahranièních vìcí

o sjednání Protokolu o pyrotechnickém
vzdìlávání mezi Ministerstvem vnitra
Èeské republiky a Ministerstvem vnitra
Slovenské republiky k provedení
Smlouvy mezi Èeskou republikou a
Slovenskou republikou o spolupráci v
boji proti trestné èinnosti, pøi ochranì

veøejného poøádku a pøi ochranì stát-
ních hranic

èástka 37
72. Sdìlení Ministerstva zahranièních vìcí

o sjednání Dohody mezi Èeskou repub-
likou a Spojenými státy americkými o
zlepšení dodr�ování daòových pøedpisù
v mezinárodním mìøítku a s ohledem
na právní pøedpisy Spojených státù
amerických o informacích a jejich ozna-
mování obecnì známé jako Foreign
Account Tax Compliance Act

FINANČNÍ ZPRAVODAJ č. 5/2014, ze dne 19. 12. 2014
93. �DPH – zvláštní re�im jednoho správní-

ho místa (MOSS)
94. �Upozornìní na dopady zaslání plateb

na bankovní úèty zrušených finanèních
úøadù po 1. 1. 2015

95. �Jak správnì zaplatit daò finanènímu
úøadu v roce 2015

96. �Zmìna Èeského úèetního standardu
è. 702 – Otevírání a uzavírání úèetních
knih pro nìkteré vybrané úèetní jednot-
ky, které vedou úèetnictví podle vyhláš-
ky è. 410/2009 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù

97. �Zmìna Èeského úèetního standardu
è. 703 – Transfery pro nìkteré vybrané
úèetní jednotky, které vedou úèetnictví
podle vyhlášky è. 410/2009 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù

98. �Zmìna Èeského úèetního standardu
è. 705 – Rezervy pro nìkteré vybrané
úèetní jednotky, které vedou úèetnictví
podle vyhlášky è. 410/2009 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù

99. �Zmìna Èeského úèetního standardu
è. 706 – Opravné polo�ky a vyøazení po-
hledávek pro nìkteré vybrané úèetní

jednotky, které vedou úèetnictví podle
vyhlášky è. 410/2009 Sb., ve znìní poz-
dìjších pøedpisù

100.�Zmìna Èeského úèetního standardu
è. 707 – Zásoby pro nìkteré vybrané
úèetní jednotky, které vedou úèetnictví
podle vyhlášky è. 410/2009 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù

101.�Zmìna Èeského úèetního standardu
è. 708 – Odpisování dlouhodobého ma-
jetku pro nìkteré vybrané úèetní jed-
notky, které vedou úèetnictví podle vy-
hlášky è. 410/2009 Sb., ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù

102.�Zmìna Èeského úèetního standardu
è. 709 – Vlastní zdroje pro nìkteré vy-
brané úèetní jednotky, které vedou
úèetnictví podle vyhlášky è. 410/2009
Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù

103.�Zmìna Èeského úèetního standardu
è. 710 – Dlouhodobý nehmotný maje-
tek a dlouhodobý hmotný majetek pro
nìkteré vybrané úèetní jednotky, které
vedou úèetnictví podle vyhlášky è. 410/
/2009 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù
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DANĚ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

2. 2. - pondìlí

Daò z pøíjmù:
� odvod danì zvláštní sazbou podle § 36 zákona o daních z pøíjmù vybrané srá�kou za prosi-

nec 2014 (§ 38d odst. 3 zákona o daních z pøíjmù).
Daò z nemovitostí:

� podání daòového pøiznání na rok 2015, je-li podáváno poprvé (§ 13a zákona o dani z ne-
movitostí),

� podání daòového pøiznání nebo dílèího daòového pøiznání na rok 2015 v pøípadì zmìn
majících vliv na daòovou povinnost (§ 13a zákona o dani z nemovitostí).

Silnièní daò:
� podání daòového pøiznání a vyrovnání daòové povinnosti za rok 2014 (§ 15 zákona o dani

silnièní).

9. 2. - pondìlí

Spotøební daò:
� splatnost danì za prosinec 2014 – mimo spotøební daò z lihu (§ 18 odst. 5 zákona o spo-

tøebních daních).
Zdravotní pojištìní:

� odvod zálohy na pojistné OSVÈ a osob bez zdanitelných pøíjmù za leden 2015 (§ 7 odst. 2
a § 10 zákona è. 592/1992 Sb.).

16. 2. - pondìlí

Daò z pøíjmù:
� podpis prohlášení poplatníka danì z pøíjmù fyzických osob ze závislé èinnosti na zdaòova-

cí období 2015 a podpis k provedení roèního zúètování záloh na daò a daòové zvýhodnìní
za zdaòovací období 2014 (§ 38ch a 38k zákona o daních z pøíjmù).

20. 2. - pátek

Daò z pøíjmù:
� odvod úhrnu sra�ených záloh na daò z pøíjmù za leden 2015 (§ 38h odst. 10 zákona o da-

ních z pøíjmù),
Sociální pojištìní:

� záloha na pojistné OSVÈ za leden 2015 (nemocenské pojištìní je dobrovolné) a odvod
pojistného zamìstnavatele za leden 2015 - § 14a zákona è. 589/1992 Sb.

Zdravotní pojištìní:
� odvod pojistného organizace za leden 2015 (§ 5 odst. 2 zákona è. 592/1992 Sb.).

24. 2. - úterý

Spotøební daò:
� splatnost danì za prosinec 2014 – pouze spotøební daò z lihu (§ 76 zákona o spotøebních

daních),

25. 2. - støeda

Spotøební daò:
� daòové pøiznání za leden 2015 (§ 18 odst. 1 zákona o spotøebních daních),
� daòové pøiznání k uplatnìní nároku na vrácení spotøební danì z minerálních olejù a ostat-

ních benzínù za leden 2015 (§ 56 odst. 10 a 57 odst. 8 zákona o spotøebních daních).
Daò z pøidané hodnoty:

� podání daòového pøiznání a odvod danì za leden 2015 (§ 101 zákona o DPH).
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Energetické danì:
� daòové pøiznání a splatnost danì z plynu, pevných paliv a elektøiny za leden 2015

(èl. LXXII § 26, èl. LXXIII § 25 a èl. LXXIV § 26 zákona o stabilizaci veøejných
rozpoètù).
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REJSTŘÍK
k rubrice nové právní předpisy ročník 2015

Oblast anotace v èíslech Oblast anotace v èíslech

Bezpeènost a ochr. zdr.
Celnictví 1
Cenné papíry-Kapitálový trh 1
Ceny-Oceòování 1
Cestovní náhrady 1
Danì 1
Devizy-Smìnárny
Doprava 1
Dotace-Subvence-Fondy 1
Dovoz-Vývoz
Duševní a prùmyslové 1

vlastnictví
Energetika 1
Hospodáøská soutì�
Insolvence
Katastr-Zemìmìøictví
Kolektivní vyjednávání
Média
Mezinárodní vztahy
Mzdy-Platy-Odmìny
Náhrady škody-Majetkové

sankce
Nemocenské pojištìní 1
Obèanské právo 1
Obchodní právo

Ochrana spotøebitele 1
Penzijní a dùchodové 1
spoøení
Platební slu�by-Finanèní 1

arbitr-Mìna
Pracovnìprávní vztahy- 1

-Zamìstnanost
Sociální zabezpeèení 1
Soudní a rozhodèí 1

øízení-Exekuce
Specializované èinnosti
Správní delikty a pøestupky
Státní správa
Stavební právo
Školy-Školství
Trestní právo
Úèetnictví 1
Územní samospráva
Veøejné zakázky
Zdravotní pojištìní- 1

-Zdravotní slu�by
Zemìdìlství-Lesnictví 1
�ivnostenské a jiné

podnikání
�ivotní prostøedí 1

CV Cenový vìstník
ÈBÚ Èeský báòský úøad
ÈI�P Èeská inspekce �ivotního prostøedí
ÈNB Èeská národní banka
ÈSÚ Èeský statistický úøad
ÈTÚ Èeský telekomunikaèní úøad
ÈÚZK Èeský úøad zemìmìøický

a katastrální
ERÚ Energetický regulaèní úøad
ES Evropská spoleèenství
EU Evropská unie
FZ Finanèní zpravodaj
MD Ministerstvo dopravy
MF Ministerstvo financí
MK Ministerstvo kultury
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MO Ministerstvo obrany
MPO Ministerstvo prùmyslu a obchodu
MPSV Ministerstvo práce a sociálních vìcí
MS Ministerstvo spravedlnosti
MŠMT Ministerstvo školství, mláde�e a tìlovýchovy
MV Ministerstvo vnitra
MZ Ministerstvo zdravotnictví

MZe Ministerstvo zemìdìlství
MZV Ministerstvo zahranièních vìcí
M�P Ministerstvo �ivotního prostøedí
NKÚ Nejvyšší kontrolní úøad
NOZ nový obèanský zákoník
NV naøízení vlády
OSSZ okresní správa sociálního zabezpeèení
OSVÈ osoba samostatnì vydìleènì èinná
reg. registrace pøedpisu ve Sbírce zákonù
RE Rada Evropy
Sb. Sbírka zákonù
Sb. m. s. Sbírka mezinárodních smluv
SKP Standardní klasifikace produkce
SÚJB Státní úøad pro jadernou bezpeènost
ÚNM Úøad pro normalizaci a mìøení
ÚOHS Úøad pro ochranu hospodáøské soutì�e
ÚPV Úøad prùmyslového vlastnictví
ÚS Ústavní soud ÈR
ÚZ úplné znìní
ZDP zákon o daních z pøíjmù
ZoR zákon o rezervách
ZoÚ zákon o úèetnictví

Seznam hlavních zkratek
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