
Přehled zákonů a dalších právních předpisů přijatých v roce 2019, které jsou svým obsahem a 

zaměřením významné pro české spotřebitele 

 

4/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů 

5/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve 
znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 

8/2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o 
regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a 
Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které 
v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální 
ceny 

15/2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o 
regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen 
zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů  

18/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí   

27/2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, 
kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z 
veřejného zdravotního pojištění 

29/2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel 
pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků 

31/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  

40/2019 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 

44/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

65/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a 
hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo 
použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů   

82/2019 Vyhláška o tabákových nálepkách 

91/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu 
výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy 
při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná 
srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)  

98/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě 
a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 



110/2019 Zákon o zpracování osobních údajů 

135/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů 

136/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k 
provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 

143/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových 
náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů    

146/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních, ve znění pozdějších předpis 

154/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí    

172/2019 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění 
seznam zboží s regulovanými cenami  

179/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů 

180/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, 
ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb. 

184/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů 
a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 
Sb. 

206/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o 
Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

222/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických 
požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 

230/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

246/2019 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu 
pro rok 2020 

254/2019 Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

256/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů 

258/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

262/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

274/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko 
a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 



276/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě 
a velkoobchodě 

294/2019 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění 
seznam zboží s regulovanými cenami  

311/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 

319/2019 Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se 
spotřebou energie 

333/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

341/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách 
nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve 
znění pozdějších předpisů  

359/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a 
pomocných prostředcích na ochranu rostlin 

360/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla 

368/2019 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 další související zákony 

  

  

  

 

 


