F) Ministerstvo pro místní rozvoj
I. Oblast investiční politiky
Zákon o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č.
296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona 124/2008 Sb., zákona č.
41/2009 Sb. a zákona č. 417/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
veřejných zakázkách
Vyhláška o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje,
náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest
(vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)

č. 137/2006 Sb.

č. 138/2006 Sb.

č. 326/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách

č. 328/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky,
elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek

č. 329/2006 Sb.

Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o pověření provozovatele subsystému
informačního systému podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných
zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit a o přepočtech
částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou
měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve
znění zákona č. 30/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb. a zákona č. 417/2009
Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního
zákona
Vyhláška, kterou se provádí koncesní zákon

č. 330/2006 Sb.

č.130/2007 Sb.

č. 77/2008 Sb.

č. 139/2006 Sb.,

č. 140/2006 Sb.

č. 217/2006 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.

č. 78/2008 Sb.

II. Oblast regionální politiky
Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 66/2007 Sb. a zákona 154/2009 Sb.

č. 248/2000 Sb.

Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou
pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č.
347/2005 Sb. a zákona č. 278/2009 Sb.

č. 12/2002 Sb.

III. Oblast pohřebnictví
Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.
479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č.
122/2004 Sb. a zákona č. 67/2006 Sb.

č. 256/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy
k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a
provozování krematoria

č. 379/2001 Sb.

IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 345/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.
Vyhláška o autorizovaných inspektorech

č. 183/2006 Sb.

č. 498/2006 Sb.

Vyhláška o dokumentaci staveb

č. 499/2006 Sb.

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

č. 500/2006 Sb.

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č.
269/2009 Sb.

č. 501/2006 Sb.
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Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření

č. 503/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu

č. 526/2006 Sb.

Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování
hluku

č. 561/2006 Sb.

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb

č. 398/2009 Sb.

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č.
164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb a zákona č.
189/2008 (úplné znění publikováno pod č. 357/2008 Sb.).
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb.,
kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální
kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a
orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a č. 71/2009 Sb.

č. 360/1992 Sb.

č. 133/2007 Sb.

Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě (zákon o vyvlastnění)

č. 184/2006 Sb.

Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního
zákona a zákona o vyvlastnění

č. 186/2006 Sb.

Úplné znění zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

č. 357/2008 Sb.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje
České republiky 2008

č. 268/2009 Sb.
č. 270/2009 Sb.

V. Oblast politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a nájmu
bytů a nebytových prostor
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č.
403/1990 Sb., zákona č. 529/1990 Sb., zákona č. 229/1991 Sb., zákona č.
540/1991 Sb., zákona 302/1999 Sb., zákona č. 522/2002 Sb. a zákona č.
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č. 116/1990 Sb.

360/2005 Sb.
Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a
některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují
některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999
Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb.
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 171/2005 Sb.,
zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a
zákona č. 345/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník, ve znění Nařízení vlády
č. 174/2009 Sb.
Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na
jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č.391/2002 Sb., zákona č. 482/2004
Sb., zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění nařízení
vlády č. 294/2001 Sb., nařízení vlády č. 141/2002 Sb., nařízení vlády č.
145/2003 Sb. a nařízení vlády č. 303/2005 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na
podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění nařízení vlády č. 99/2007
Sb.
Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů
poskytnutých fyzickým osobám
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí
části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na
opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb.,
nařízení vlády č. 152/2004 Sb., nařízení vlády č. 325/2006 Sb., nařízení vlády
č. 118/2009 Sb. a nařízení vlády č. 310/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou
energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi
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č. 72/1994 Sb.

č. 258/1995 Sb.

č. 211/2000 Sb.

č. 481/2000 Sb.

č. 494/2000 Sb.

č. 80/2001 Sb.

č. 299/2001 Sb.

č. 372/2001 Sb.

konečné spotřebitele
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy
a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb., nařízení vlády č.
59/2004 Sb., nařízení vlády č. 145/2006 Sb., nařízení vlády č. 98/2007 Sb. a
nařízení vlády č. 322/2009 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě
nákladů spojených s jeho správou
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími
36 let, ve znění nařízení vlády č. 665/2004 Sb. a nařízení vlády č. 98/2007 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách poskytování příspěvku k hypotečnímu úvěru
osobám mladším 36 let, ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb.
Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým
osobám postiženým povodněmi, ve znění nařízení vlády č. 234/2005 Sb. a
nařízení vlády č. 236/2006 Sb.
Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení
fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi na úhradu nákladů
spojených s odstraněním stavby pro bydlení, ve znění nařízení vlády č.
237/2006 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými
osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č.
446/2002 Sb. a nařízení vlády č. 324/2009 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby
postižené povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 271/2003 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí
části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, ve
znění nařízení vlády č. 98/2007 Sb.
Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků
k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení, ve znění
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č. 396/2001 Sb.

č. 466/2001 Sb.

č. 97/2002 Sb.

č. 249/2002 Sb.

č. 394/2002 Sb.

č. 395/2002 Sb.

č. 396/2002 Sb.

č. 104/2003 Sb.

č. 146/2003 Sb.

č. 370/2004 Sb.

nařízení vlády č. 438/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků
jednotek, ve znění nařízení vlády č. 151/2006 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu
některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády č. 360/2006 Sb.,
nařízení vlády č. 427/2006 Sb. a nařízení vlády č. 98/2007 Sb.
Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje
bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o
podpoře výstavby družstevních bytů), ve znění zákona č. 126/2008 Sb. a
zákona č. 227/2009 Sb.
Nařízení vlády vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře
výstavby družstevních bytů
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací
bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády č. 146/2006
Sb., nařízení vlády č. 98/2007 Sb. a nařízení vlády č. 323/2009 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami
panelového domu
Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 150/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25. června 2009 o roztřídění
obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění
obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1
m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za l
m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného
a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní
byt
Nařízení vlády č. 333/2009 Sb., částka 104 z 29.9.2009 o podmínkách použití
finančních prostředků SFRB ke krytí části nákladu spojených s výstavbou
sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
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č. 371/2004 Sb.

č. 616/2004 Sb.

č. 378/2005 Sb.

č. 465/2005 Sb.

č. 28/2006 Sb.

č. 63/2006 Sb.

č. 107/2006 Sb.

č. 180/2009 Sb.

č. 333/2009 Sb.

VI. Oblast veřejných dražeb
Zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001
Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č.181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006
Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb.

č. 26/2000 Sb.

VII. Oblast cestovního ruchu
Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o
změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.
37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č.
214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 301/2009 Sb.
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č. 159/1999 Sb.

