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A) MINISTERSTVO DOPRAVY
I. Drážní doprava
A) Platné právní předpisy
1. Zákon o dráhách, ve znění zákona č.189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb.,
zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu
Ústavního soudu uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb.

č. 266/1994 Sb.

2. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve
znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

č. 1/2000 Sb.

3. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností

č. 28/1967 Sb.

4. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení),
ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb. a vyhlášky č. 352/2000 Sb.

č. 100/1995 Sb.

5. Vyhláška, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při
provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb. a vyhlášky č. 194/2005 Sb.

č. 101/1995 Sb.

6. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996
Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č.133/2003 Sb.

č. 173/1995 Sb.

7. Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

č. 175/2000 Sb.

8. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky
č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb. a vyhlášky
č. 577/2004 Sb.

č. 177/1995 Sb.

9. Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení
souběžné veřejné osobní dopravy.

č. 241/2005 Sb.

II. Silniční doprava
A) Platné právní předpisy
1. Zákon o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel, zákona č. 304/1997 Sb., o silniční dopravě,
zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se
zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem
o hlavním městě Praze, zákona č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě, a zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002
Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb.,
zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb.

č. 111/1994 Sb.

3. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č.478/2001 Sb., zákona
č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb.

č. 247/2000 Sb.

4. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb.,

č. 361/2000 Sb.
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zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb.
5. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb.

č. 56/2001 Sb.

6. Vyhláška o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č.122/1979 Sb., vyhlášky č. 74/1981 Sb. a vyhlášky č. 106/1984 Sb.

č. 133/1964 Sb.

7. Vyhláška o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční
dopravě (AETR), ve znění vyhlášky č. 82/1984 Sb. a vyhlášky č. 80/1994 Sb.

č. 108/1976 Sb.

8. Vyhláška o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí (ADR), ve znění sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb.,
č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb. m. s. a č. 33/2005 Sb.
m. s.

č. 64/1987 Sb.

9. Nařízení vlády, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční
dopravě nad ﬁnancováním dopravní obslužnosti

č. 493/2004 Sb.

10. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve
veřejné linkové osobní dopravě

č. 494/2004 Sb.

11. Vyhláška o způsobu prokázání ﬁnanční způsobilosti dopravcem, ve znění
vyhlášky č. 97/2001 Sb. a vyhlášky č. 32/2005 Sb.

č. 366/1999 Sb.

12. Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

č. 175/2000 Sb.

13. Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

č. 388/2000 Sb.

14. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb.

č. 167/2002 Sb.

15. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky
č. 55/2003 Sb.

č. 478/2000 Sb.

16. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky
č. 153/2003 Sb. a vyhlášky č. 176/2004 Sb.

č. 30/2001 Sb.

17. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č.154/
2003 Sb. a vyhlášky č. 177/2004 Sb.

č. 31/2001 Sb.

18. Vyhláška o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb., vyhlášky
č. 368/2002 Sb., vyhlášky č. 98/2003 Sb., vyhlášky č. 401/2003 Sb., vyhlášky
č. 291/2004 Sb. a vyhlášky č. 244/2005 Sb.

č. 243/2001 Sb.

19. Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky
č. 99/2003 Sb.

č. 302/2001 Sb.

20. Vyhláška o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o
jejich testování a provozu

č. 240/2002 Sb.
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21. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003
Sb.

č. 341/2002 Sb.

22. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)

č. 9/2003 Sb.m.s.

23. Vyhláška o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel

č. 245/2005 Sb.

24. Nařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů.

č. 365/2005 Sb.

III. Pozemní komunikace
A) Platné právní předpisy
1. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 281/1997 Sb., zákona
č. 259/1998 Sb., zákona č. 146/1999 Sb., zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/
2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb.

č. 13/1997 Sb.

2. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb.,
vyhlášky č. 555/2002 Sb. a vyhlášky č. 490/2005 Sb.

č. 104/1997 Sb.

IV. Vnitrozemská plavba
A) Platné právní předpisy
1. Zákon o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/
2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 118/2004 Sb.
a zákona č. 327/2005 Sb.

č. 114/1995 Sb.

2. Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii
a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb., vyhlášky
č. 666/2004 Sb. a vyhlášky č. 423/2005 Sb.

č. 222/1995 Sb.

3. Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb. a vyhlášky č. 186/2005 Sb.

č. 223/1995 Sb.

4. Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky
č. 295/2005 Sb.

č. 224/1995 Sb.

5. Vyhláška, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských
vodních cestách České a Slovenské federativní republiky, ve znění vyhlášky
č. 223/1995 Sb.

č. 344/1991 Sb.

6. Vyhláška o cejchování lodí vnitrozemské plavby

č. 128/1976 Sb.

7. Vyhláška o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách

č. 138/2000 Sb.

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

č. 241/2002 Sb.
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V. Civilní letectví
A) Platné právní předpisy
1. Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 189/1999 Sb.,
zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb.

č. 49/1997 Sb.

2. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb. a vyhlášky č. 244/2003 Sb.

č. 108/1997 Sb.

VI. Předpisy společné pro různé druhy dopravy
A) Platné právní předpisy
1. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními
prostředky

č. 168/2002 Sb.

2. Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury 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. 482/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.

č. 104/2000 Sb.

3. Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě

č. 475/2001 Sb.
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B) MINISTERSTVO FINANCÍ
I. FINANČNÍ SOUSTAVA
A) Platné právní předpisy
Zákon o územních ﬁnančních orgánech,
ve znění zák. ČNR č. 337/1992 Sb., zák. č. 35/1993 Sb., zák. č. 325/1993 Sb., zák.
č. 85/1994 Sb., zák. 311/1999 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 218/2000 Sb., zák.
č. 253/2000 Sb., zák. č. 58/2001 Sb., zák č. 309/2002 Sb. (účinnost od 1. 1. 2007)
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 501/2004 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb. (čl. I. bod 18,23
a 25 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007)

č. 531/1990 Sb.

II. ROZPOČET A FINANČNÍ PLÁNY
A) Platné právní předpisy
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zák. č. 166/1993 Sb., zák.
č. 172/1993 Sb., zák. č. 331/1993 Sb., zák. č. 85/1994 Sb., zák. č. 117/1995 Sb.,
zák. č. 236/1995 Sb., zák. č. 48/1997 Sb.,zák. č. 217/2000 Sb., zák. č. 218/2000
Sb., zák. č. 256/2000 Sb. a zák. č. 362/2003 Sb.

č. 10/1993 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. č. 85/1994 Sb. a zák. č. 562/2004 Sb.

č. 331/1993 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995

č. 268/1994 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996

č. 305/1995 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997

č. 315/1996 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998, ve znění zák. č. 257/1998
Sb.

č. 348/1997 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, ve znění zák. č. 362/1999
Sb.

č. 22/1999 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000

č. 58/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění zák. č. 493/2000 Sb., zák. č. 141/2001 Sb.,zák. č.
187/2001 Sb., zák. č. 320/2001 Sb., zák. č. 450/2001 Sb., zák. č. 202/2002 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 479/2003 Sb., zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 257/2004
Sb., zák. č. 436/2004 Sb.,zák. č. 482/2004 Sb., zák. č. 1/2005 Sb, zák. č. 127/2005
Sb., zák. č. 377/2005 Sb. a zák. č. 361/2005 Sb.

č. 218/2000 Sb.

Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění
zák. č. 492/2000 Sb., zák. č. 483/2001 Sb., zák. č. 387/2004 Sb. (platnost novely
provedené zák. č. 387/2004 Sb. do 31. 12. 2004) a zák. č. 1/2005 Sb.

č. 243/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zák. č. 320/2001
Sb., zák. č. 450/2001 Sb., zák. č. 421/2004 Sb., zák. č. 557/2004 Sb., zák. č.
562/2004 Sb., zák. č. 635/2004 Sb. a zák. č. 342/2005 Sb.

č. 250/2000 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001

č. 491/2000 Sb.
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Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, ve znění zák. č. 392/2002
Sb.

č. 490/2001 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, ve znění zák. č. 252/2003
Sb.

č. 579/2002 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004

č. 457/2003 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

č. 675/2004 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

č. 543/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů
územních samosprávných celků, ve znění vyhl. č. 535/2002 Sb. a vyhl. č. 544/2004
Sb.

č. 16/2001 Sb.

č. 40/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o účasti státního rozpočtu na ﬁnancování programů
reprodukce majetku
č. 131/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání, ve znění
vyhl. č. 324/2002 Sb.
č. 267/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro
vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a termíny pro jejich předání
č. 419/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech
sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhl. č.
581/2004 Sb.
č. 323/2002 Sb.
Vyhláška Ministertva ﬁnancí o rozpočtové skladbě, ve znění vyhl. č. 568/2002 Sb.
a vyhl. č. 484/2003 Sb.
č. 551/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se stanoví zásady a termíny ﬁnančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,státními ﬁnančními aktivy nebo Národním
fondem
č. 328/2005 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
č. 231/2005 Sb.
Vyhláška o účasti státního rozpočtu na ﬁnancování programů pořízení a reprodukce
majetku, ve znění vyhl. č. 269/2005 Sb. a vyhl. č. 466/2005 Sb. (účinnost od 1. 1.
2007)
III. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
A) Platné právní předpisy

č. 248/1995 Sb.

Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. č. 208/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 437/2003
č. 577/1990 Sb.
Nařízení vlády ČSFR o ﬁnančním hospodaření státních podniků
č. 251/1994 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a ﬁnanční vypořádání
dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních
objektů, ve znění nař. vlády č. 308/1997 Sb.
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Nařízení vlády o poskytnutí ﬁnanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým
povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění nař. vlády č. 248/1997 Sb., nař.
vlády č. 170/1998 Sb. a nař. vlády č. 211/1998 Sb.

č. 190/1997 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva ﬁnancí, Ministerstva ﬁnancí ČR a Ministerstva
ﬁnancí SR o ﬁnanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví

č. 121/1980 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva ﬁnancí, Ministerstva ﬁnancí ČR a Ministerstva
ﬁnancí SR o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanů, kteří
uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací, ve znění vyhl.
FMF, MF ČR a MF SR č. 69/1982 Sb.

č. 122/1980 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva ﬁnancí, Ministerstva ﬁnancí ČR a Ministerstva
ﬁnancí SR o ﬁnanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové
výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhl.
FMF, MF ČR a MF SR č. 74/1989 Sb., vyhl. FMF, MF ČR a MF SR č. 73/1991
Sb., vyhl. FMF, MF ČR a MF SR č. 398/1992 Sb., vyhl. MF č. 89/1998 Sb. a vyhl.
č. 385/2000 Sb.

č. 136/1985 Sb.

Vyhláška Ministertva ﬁnancí, kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených
s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu
na jiné osoby

č. 9/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění
vyhl. č. 510/2002 Sb.

č. 114/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na
obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém
živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním
údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

č. 186/2002 Sb.

Vyhláška o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů ve vnitřním ovzduší staveb
a ve vodách a na přijetí opatření s tím spojených (platnost do 31. 12. 2005)

č. 107/2003 Sb.

Vyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření
z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

č. 461/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce
a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do
Parlamentu České republiky

č. 396/2003 Sb.

Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

č. 84/2005 Sb.

Výnos o poskytování příspěvků na náhradu za užívání družstevních bytů ve vymezeném území při západní hranici ČSSR č. j. III/3-10780/1986

(reg.) v částce 16/1986 Sb.
(publ.) č. 10/1986 FZ

Výnos Federálního ministerstva ﬁnancí, Ministerstva ﬁnancí ČR a Ministerstva
ﬁnancí SR a předsedy Státní banky československé o podmínkách poskytování
ﬁnanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu č. j. FMF V/3-4 307/1991, č. j.
MF ČR 122/6 940/1991, MF SR 7/637/1991,SBČS 166/11/1991

(reg.) pod č. 78 v částce 16/1991 Sb.

Výnos Federálního ministerstva ﬁnancí, Ministerstva ﬁnancí ČR a Ministerstva
ﬁnancí SR o některých opatřeních souvisejících s ukončením systému komplexní
bytové výstavby č. j. FMF XI/I-29 547/1991, č. j. MF ČR 122/61 799/1991 a č. j.
MF SR 7/7 192/1991

(reg.) pod č. 577 v částce 109/1991 Sb.

(publ.) č. 2-3/1991 FZ

(publ.) č. l/1992 FZ
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Instrukce Ministerstva ﬁnancí a Ministerstva životního prostředí, kterou se upravuje postup okresních úřadů ve vybraných lokalitách České republiky při poskytování
prostředků státního rozpočtu na ekologickou přestavbu systému vytápění nebo
ohřevů vody tuhými palivy v bytech a obytných objektech č. j. 125/28 893/1994
a OÚV/638/94 ze dne 18. 5. 1994, ve znění Instr. MF a MŽP č. j. 125/21 945/1995
a č. j. OÚV/437/95 ze dne 5. 6. 1995 publ. v částce 2/1995 V. v. ČR a Instr. MF
ČR a MŽP ČR č. j. 125/41 O13/1996 a č. j. OÚV/882/96 ze dne 30. 9. 1996 publ.
v částce 2/1996 V. v. ČR

(publ.) v částce 2/1994 V.v. ČR

Směrnice Ministerstva ﬁnancí ze dne 12. 2. 2002 č. j. 124/1 354/2002, kterou se
upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při ﬁnancování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky

(publ.) v částce 1/2002 V.v. ČR a
oprava v částce 2/2002 V.v. ČR

Směrnice Ministerstva ﬁnancí ze dne 19. 5. 2003 č. j. 124/43 227/2003, kterou se
upravuje postup obcí a krajů při úhradě výdajů spojených s prováděním referenda
o přistoupení České republiky k Evropské unii

(publ.) v částce č. 4/2003 V.v.ČR

Směrnice Ministerstva ﬁnancí ze dne 11. března 2004 č. j. 124/42 055/2004, kterou
se upravuje postup obcí a krajů při ﬁnancování voleb do Evropského parlamentu

(publ.) v částce 1/2004 V.v.ČR

IV. STÁTNÍ PŘÍJMY
A) Platné právní předpisy
Zákon o správě daní a poplatků, ve znění zák. č. 35/1993 Sb., zák. č. 157/1993
Sb., zák. č. 302/1993 Sb., zák. č. 315/1993 Sb., zák. č. 323/1993 Sb., zák. č.
85/1994 Sb., zák. č. 255/1994 Sb., zák. č. 59/1995 Sb., zák. č. 118/1995 Sb., zák. č.
323/1996 Sb., zák. č. 61/1997 Sb., zák. č. 242/1997 Sb., zák. č. 91/1998 Sb., zák. č.
168/1998 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 159/2000 Sb., zák. č. 218/2000 Sb., zák. č.
227/2000 Sb., zák. č. 367/2000 Sb., zák. č. 492/2000 Sb., zák. č. 120/2001 Sb., zák.
č. 271/2001 Sb., zák. č. 320/2001 Sb., zák. č. 226/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb.,
zák. č. 322/2003 Sb.,zák. č. 354/2003 Sb., zák. č. 438/2003 Sb., zák. č. 440/2003
Sb. zák. č. 479/2003 Sb., zák. č. 19/2004 Sb., zák. č. 237/2004 Sb., 254/2004 Sb.,
zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 501/2004 Sb., zák. č. 554/2004 Sb., zák. č. 179/2005
Sb., zák. č. 381/2005 Sb., zák. č. 413/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 337/1992 Sb.

Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve
znění zák. č. 170/2004 a zák. č. 284/2004 Sb.

č. 523/1992 Sb.

Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb.,
o územních ﬁnančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zák. č.
438/2003 Sb.,zák. č. 691/2004 Sb. a zák. č. 286/2005 Sb.

č. 253/2000 Sb.

Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých ﬁnančních pohledávek

č. 191/2004 Sb.

Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), ve znění zák. č. 358/2005 Sb.

č. 215/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku
při správě daní

č. 298/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se zmocňují územní ﬁnanční orgány k promíjení příslušenství daně, ve znění vyhl. č. 209/2003 Sb.

č. 299/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o formě provádění evidence daní a o převodu daní
jejich příjemcům, ve znění vyhl. MF č. 95/2001 Sb.

č. 25/1994 Sb.
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Přímé daně
Zákon o dani z nemovitostí,
ve znění zák. č. 315/1993 Sb., zák. č. 242/1994 Sb.,zák. č. 248/1995 Sb., (s přihlédnutím k redakčním sdělením Sb. z. o opravě chyb uveřejněným v částkách 29/1994
Sb. a 68/1995 Sb.), zák. č. 65/2000 Sb., zák. č. 492/2000 Sb., zák. č. 239/2001 Sb.,
zák. č. 483/2001 Sb., zák. č. 576/2002 Sb., zák. č. 237/2004 Sb., zák. č. 669/2004
Sb., zák. č. 179/2005 Sb., zák. č. 217/2005 Sb. a zák. č. 342/2005 Sb.

č. 338/1992 Sb.

Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění zák. č. 18/1993 Sb., zák. č. 322/1993 Sb., zák. č. 42/1994 Sb., zák. č.
72/1994 Sb., zák. č. 85/1994 Sb., zák. č. 113/1994 Sb., zák. č. 248/1995 Sb., zák.
č. 96/1996 Sb., (úplné znění zák. č. 232/1996 Sb.), zák. č. 203/1997 Sb., zák. č.
151/1997 Sb., zák. č. 227/1997 Sb., zák. č. 169/1998 Sb., zák. č. 95/1999 Sb., zák.
č. 27/2000 Sb., zák. č. 103/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 340/2000 Sb., zák.
č. 364/2000 Sb.,zák. č. 117/2001 Sb., zák. č. 120/2001 Sb., zák. č. 148/2002 Sb.,
zák. č. 198/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 420/2003 Sb. (úplné znění zák.
č. 58/2004 Sb.), zák. č. 669/2004 Sb., zák. č. 179/2005 Sb. a zák. č. 342/2005 Sb.

č. 357/1992 Sb.

Zákon o daních z příjmů,
ve znění zák. č. 35/1993 Sb., zák. č. 96/1993 Sb., zák. č. 157/1993 Sb., zák. č.
196/1993 Sb., zák. č. 323/1993 Sb., zák. č. 42/1994 Sb., zák. č. 85/1994 Sb., zák.
č. 114/1994 Sb., zák. č. 259/1994 Sb., zák. č. 32/1995 Sb., zák. č. 87/1995 Sb., zák.
č. 118/1995 Sb., zák. č. 149/1995 Sb., zák. č. 248/1995 Sb., (úplné znění zák. č.
28/1996 Sb.), zák. č. 316/1996 Sb., zák. č. 18/1997 Sb., zák. č. 151/1997 Sb., zák. č.
209/1997 Sb., zák. č. 210/1997 Sb., zák. č. 227/1997 Sb., zák. č. 111/1998 Sb., zák.
č. 149/1998 Sb., zák. č. 168/1998 Sb., zák. č. 333/1998 Sb., zák. č. 63/1999 Sb., zák.
č. 129/1999 Sb., zák. č. 144/1999 Sb., zák. č. 170/1999 Sb., zák. č. 225/1999 Sb.,
Nálezu Ústavního soudu 3/2000 Sb., zák. č. 17/2000 Sb., zák č. 27/2000 Sb., zák.
č. 72/2000 Sb., zák. č. 100/2000 Sb., zák. č. 103/2000 Sb.,zák. č. 121/2000 Sb., zák.
č. 132/2000 Sb., zák. č. 241/2000 Sb., zák. č. 340/2000 Sb., zák. č. 492/2000 Sb.,
zák. č. 117/2001 Sb., zák. č. 120/2001 Sb., zák. č. 239/2001 Sb., zák. č. 453/2001
Sb., zák. č. 483/2001, zák. č. 50/2002 Sb., zák. č. 128/2002 Sb., zák. č. 198/2002
Sb., zák. č. 210/2002 Sb., zák. č. 260/2002 Sb., zák. č. 308/2002 Sb., zák. č.
575/2002 Sb., zák. č. 162/2003 Sb., zák. č. 362/2003 Sb., zák. č. 423/2003 Sb., zák.
č. 438/2003 Sb.,zák. č. 19/2004 Sb., zák. č. 47/2004 Sb., zák. č. 49/2004 Sb., zák.
č. 257/2004 Sb., zák. č. 280/2004 Sb., zák. č. 359/2004 Sb., zák. č. 360/2004 Sb.,
zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 562/2004 Sb., zák. č. 628/2004 Sb., zák. č. 669/2004
Sb., zák. č. 676/2004 Sb., (úplné znění zák. č. 80/2005 Sb.), zák. č. 179/2005 Sb.,
zák. č. 217/2005 Sb., zák. č. 342/2005 Sb., zák. č. 357/2005 Sb., zák. č. 441/2005
Sb., zák. č. 530/2005 Sb., zák. č. 545/2005 Sb. a zák. č. 552/2005 Sb.

č. 586/1992 Sb.

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
ve znění zák. č. 157/1993 Sb., zák. č. 323/1993 Sb., zák. č. 244/1994 Sb., zák. č.
132/1995 Sb., (úplné znění zák. č. 213/1996 Sb.), zák. č. 211/1997 Sb., zák. č.
333/1998 Sb., zák. č. 363/1999 Sb., zák. č. 492/2000 Sb. zákč. 126/2002 Sb., zák.
č. 260/2002 Sb., zák. č. 176/2003 Sb., zák. č. 438/2003 Sb., zák. č. 669/2004 Sb.,
zák. č. 377/2005 Sb. a zák. č. 545/2005 Sb.

č. 593/1992 Sb.

Zákon o dani silniční,
ve znění zák. č. 302/1993 Sb.,zák. č. 243/1994 Sb.,zák. č. 143/1996 Sb., (úplné
znění zák. č. 239/1996 Sb.), zák. č. 61/1998 Sb. (úplné znění zák. č. 190/1998 Sb.),
zák. č. 241/2000 Sb., zák. č. 303/2000 Sb., zák. č. 492/2000 Sb., zák. č. 493/2001
Sb., zák. č. 207/2002 Sb., zák. č. 102/2004 Sb., zák. č. 635/2004 Sb. a zák. č.
545/2005 Sb.

č. 16/1993 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na
výrobu biologicky rozložitelných látek

č. 238/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

č. 12/1993 Sb.
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Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů

č. 146/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o osvobození od daně z převodu nemovitostí při
převodech některých nemovitostí na obce a okresní úřady

č. 207/1993 Sb.

Částka 3

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní
z příjmu, resp. z příjmu a majetku
Albánie

270/1996 Sb.

Austrálie

5/1996 Sb.

Belgie

95/2000 Sb. m. s.
Sdělení č. 127/2003 Sb. m. s.

Bělorusko

31/1998 Sb.
redakční oprava část. 74/1998 Sb.

Brazílie

200/1991 Sb.

Bulharsko

203/1999 Sb.

Čína

41/1988 Sb.

Dánsko

53/1983 Sb. Protokol č. 249/1993 Sb.

Egypt

283/1995 Sb.

Estonsko

184/1995 Sb.
redakční oprava č. 17/1998 Sb.

Filipíny

132/2003 Sb. m. s.

Finsko

43/1996 Sb.

Francie

73/1975 Sb.

Chorvatsko

42/2000 Sb. m. s

Indie

301/1999 Sb.

Indonésie

67/1996 Sb.

Irsko

163/1996 Sb.

Island

11/2001 Sb. m. s

Itálie

17/1985 Sb.

Izrael

21/1995 Sb.

Japonsko

46/1979 Sb.

JAR

7/1998 Sb.

SFRJ (vztahuje se na území Bosny a Hercegoviny)

99/1983 Sb.

Kanada

83/2002 Sb. m. s.

KLDR

3/2006 Sb. m. s.

Částka 3
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Kazachstán

3/2000 Sb. m. s.

Korea

124/1995 Sb.

Kuvajt

48/2004 Sb.

Kypr

30/1981 Sb.

Libanon

30/2000 Sb. m. s.

Litva

230/1995 Sb.

Lotyšsko

170/1995 Sb.

Lucembursko

79/1993 Sb.

Maďarsko

22/1995 Sb.

Makedonie

88/2002 Sb. m. s.

Malajsie

71/1998 Sb.

Malta

164/1997 Sb.

Mexiko

7/2003 Sb. m. s.

Moldávie

88/2000 Sb. m. s.
Protokol č. 97/2005 Sb. m. s

Mongolsko

18/1999 Sb.

Německo

18/1984 Sb.

Nigérie

339/1991 Sb.
redakční oprava č. 371/1999 Sb.

Nizozemí

138/1974 Sb. Protokol č. 112/1997 Sb.

Norsko

121/2005 Sb. m. s.

Polsko

31/1994 Sb. Protokol č. 64/1994 Sb.

Portugalsko

275/1997 Sb.

Rakousko

48/1979 Sb.

Rumunsko

180/1994 Sb.

Rusko

278/1997 Sb.

Řecko

98/1989 Sb.

SAE

276/1997 Sb.
sdělení č. 122/2004 Sb. m. s.

Singapur

224/1998 Sb.

Slovensko

100/2003 Sb. m. s.

Slovinsko

214/1998 Sb.
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Částka 3

Srbsko a Černá Hora

88/2005 Sb. m. s.

Srí Lanka

132/1979 Sb.

Španělsko

23/1982 Sb.

Švédsko

9/1981 Sb.

Švýcarsko

281/1996 Sb.
redakční oprava část. 5/1997 Sb.

Thajsko

229/1995 Sb.

Tunis

419/1992 Sb.

Turecko

19/2004 Sb. m. s.

Ukrajina

103/1999 Sb.

USA

32/1994 Sb.
redakční oprava č. 370/1999 Sb.

Uzbekistán

28/2001 Sb. m. s.

Velká Británie

89/1992 Sb.
redakční oprava část. 37/1992 Sb.

Venezuela

6/1998 Sb.

Vietnam

108/1998 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické
a darovací

č. 253/1993 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických
a darovacích

č. 31/2000 Sb. m. s.

Nepřímé daně
Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění zák. č. 129/1999 Sb., zák. č.
22/2000 Sb., zák. č. 354/2003 Sb. a zák. č. 186/2004 Sb.
Zákon o spotřebních daních,
ve znění zák. č. 479/2003 Sb., zák. č. 237/2004 Sb., zák. č. 313/2004 Sb. zák. č.
558/2004 Sb., zák. č. 693/2004 Sb.,zák. č. č. 179/2005 Sb., zák. č. 217/2005 Sb.,
zák. č. 377/2005 Sb., zák. č. 379/2005 Sb. a zák. č. 545/2005 Sb.
Zákon o dani z přidané hodnoty,
ve znění zák. č. 635/2004 Sb., zák. č. 669/2004 Sb., zák. č. 124/2005 Sb., zák. č.
215/2005 Sb., zák. č. 377/2005 Sb., zák. č. 441/2005 Sb. a zák. č. 545/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších
ustanovení zákona o lihu, ve znění vyhl. MF č. 81/2000 Sb. a vyhl. č. 469/2003
Sb.

č. 61/1997 Sb.

č. 353/2003 Sb.

č. 235/2004 Sb.
č. 40/1997 Sb.

Částka 3
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Vyhláška, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu
tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků,
ve znění vyhl. č. 277/2005 Sb.

č. 413/2003 Sb.

Poplatky
Zákon o místních poplatcích,
ve znění zák. č. 184/1991 Sb., zák. č. 338/1992 Sb., zák. č. 48/1994 Sb., zák. č.
305/1997 Sb., zák. č. 149/1998 Sb., zák. č. 185/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb., zák.
č. 320/2002 Sb. a zák. č. 229/2003 Sb.

č. 565/1990 Sb.

Zákon o soudních poplatcích,
ve znění zák. č. 271/1992 Sb., zák. č. 273/1994 Sb., zák. č. 36/1995 Sb., (úplné
znění zák. č. 78/1995 Sb.), zák. č. 118/1995 Sb., zák. č. 160/1995 Sb., zák. č.
151/1997 Sb., zák. č. 209/1997 Sb., zák. č. 227/1997 Sb., zák. č. 103/2000 Sb., zák.
č. 155/2000 Sb., zák. č. 241/2000 Sb., zák. č. 255/2000 Sb., zák. č. 451/2001 Sb.,
zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 192/2003 Sb., zák. č. 555/2004
Sb., zák. č. 628/2004 Sb. a zák. č. 357/2005 Sb.

č. 549/1991 Sb.

Zákon o správních poplatcích,
ve znění zák. č. 217/2005 Sb., zák. č. 228/2005 Sb., zák. č. 357/2005 Sb., zák. č.
361/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 545/2005 Sb. a zák. č. 553/2005 Sb.

č. 634/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o osvobození na úseku soudních poplatků

č. 72/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o kolkových známkách, ve znění vyhl. MF č.
264/1997 Sb.

č. 192/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o osvobození od soudních poplatků

č. 117/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o osvobození některých druhů poplatných úkonů od
soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom

č. 5/1999 Sb.

Loterie
Zákon o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění zák. č. 70/1994 Sb., zák. č. 149/1998 Sb., zák. č. 63/1999 Sb., zák. č.
353/2001 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 284/2004 Sb. a zák. č. 377/2005 Sb.

č. 202/1990 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o hracích přístrojích, ve znění zák. č. 149/1998 Sb.

č. 223/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů
v kasinu

č. 285/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí
o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií

č. 315/1999 Sb.

V. DEVIZOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
A) Platné právní předpisy
Obecné devizové předpisy
Devizový zákon,
ve znění zák. č. 159/2000 Sb., zák. č. 362/2000 Sb., zák. č. 482/2001 Sb., zák. č.
126/2002 Sb., zák. č. 257/2004 Sb., zák. č. 354/2004 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do
a ze zahraničí a vůči cizozemcům

č. 219/1995 Sb.
č. 183/2002 Sb.

Strana 79

Strana 80

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami
a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky

č. 434/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad,
potřebných pro sestavování platební bilance České republiky

č. 514/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací
povinnosti podle devizového zákona, ve znění vyhl. č. 351/2003 Sb.

č. 34/2003 Sb.

Cestovní náhrady při zahraničních služebních cestách
Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí
měně pro rok 2005 (platnost do 31. 12. 2005)

č. 613/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí
měně pro rok 2006 (účinnost od 1. 1. 2006)

č. 473/2005 Sb.

Smluvní úprava se Slovenskem - přepočet pohledávek a závazků po ukončení
clearingového platebního styku
Dohoda mezi vládou České republiky a Slovenské republiky o dalším postupu při
vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků
subjektů obou republik po ukončení Platební smlouvy mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993, doplněná sdělením č. 120/1996
Sb.

č. 47/1996 Sb.

Opatření Ministerstva ﬁnancí ČR ze dne 22. prosince 1995, kterým se stanoví
postup při účtování vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků vzniklých před 8.
únorem 1993 vůči subjektům ve Slovenské republice a neuhrazených do 30. září
1995 podle článku 2 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky

(reg.) v částce 4/1996 Sb.
(publ.) č. 2/1996 FZ

Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic
Albánská republika

č. 183/1995 Sb.

Argentina

č. 297/1998 Sb.

Austrálie

č. 162/1994 Sb.

Bělorusko

č. 213/1998 Sb.

Bosna a Hercegovina

č. 74/2004 Sb. m. s.

Bulharsko

č. 103/2000 Sb. m. s.

Čína

č. 95/1993 Sb.

Dánsko

č. 575/1992 Sb.

Egypt

č. 128/1994 Sb.

Estonská republika

č. 203/1995 Sb.

Filipínská republika

č. 141/1996 Sb.

Finsko

č. 478/1991 Sb.

Francie

č. 453/1991 Sb.

Částka 3
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Guatemala

č. 86/2005 Sb. m. s.

Hospodářská unie belgicko-lucemburská

č. 574/1992 Sb.

Chilská republika

č. 41/1997 Sb.

Chorvatská republika

č. 155/1997 Sb.

Indie

č. 43/1998 Sb.

Indonésie

č. 156/1999 Sb.

Irsko

č. 226/1997 Sb.

Italie

č. 277/1997 Sb.

Izrael

č. 73/1999 Sb.

JAR

č. 294/1999 Sb.

Jordánsko

č. 62/2001 Sb. m. s.

Jugoslávie

č. 23/2001 Sb. m. s.

Kanada

č. 333/1992 Sb.

Kazachstán

č. 217/1999 Sb.

Korea

č. 125/1995 Sb.

Korejská lid. dem. republika

č. 250/1999 Sb.

Kostarika

č. 68/2001 Sb. m. s.

Kuvajt

č. 42/1997 Sb.

Kypr

č. 115/2002 Sb. m. s.

Libanon

č. 106/2001 Sb. m. s.

Litevská republika

č. 185/1995 Sb.

Lotyšská republika

č. 204/1995 Sb.

Maďarská republika

č. 200/1995 Sb.

Makedonie

č. 116/2002 Sb. m. s.

Malajsie

č. 296/1998 Sb.

Malta

č. 115/2003 Sb. m. s.

Maroko

č. 15/2003 Sb. m. s.

Mauritius

č. 62/2000 Sb. m. s.

Mexiko

č. 45/2004 Sb. m. s.

Moldavská republika

č. 128/2000 Sb. m. s.

Mongolsko

č. 104/1999 Sb.
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Nicaragua

č. 51/2004 Sb. m. s.

Nizozemské království

č. 569/1992 Sb.

Norsko

č. 530/1992 Sb.

Panama

č. 96/2005 Sb.

Paraguay

č. 38/2000 Sb. m. s.

Peru

č. 181/1995 Sb.

Polsko

č. 181/1994 Sb.

Portugalsko

č. 96/1995 Sb.

Rakousko

č. 454/1991 Sb.

Rumunsko

č. 198/1994 Sb.

Ruská federace

č. 201/1996 Sb.

Řecká republika

č. 102/1993 Sb.

Salvador

č. 34/2001 Sb. m. s.

Singapurská republika

č. 57/1996 Sb.

Slovenská republika

v ČR nepublikována

Slovinsko

č. 159/1994 Sb.

Spojené arabské emiráty

č. 69/1996 Sb.

SRN

č. 573/1992 Sb.

Španělské království

č. 647/1992 Sb.

Švédské království

č. 479/1991 Sb.

Švýcarská konfederace

č. 459/1991 Sb.

Tádžikistán

č. 48/1996 Sb.

Thajské království

č. 180/1995 Sb.

Tuniská republika

č. 203/1998 Sb.

Turecko

č. 187/1997 Sb.

Ukrajina

č. 23/1996 Sb.

Uruguay

č. 10/2001 Sb. m. s.

USA

č. 187/1993 Sb.,
ve znění č. 102/2004 Sb. m. s.

Uzbekistán

č. 202/1998 Sb.

Velká Británie a Severní Irsko

č. 646/1992 Sb.

Částka 3

Částka 3
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Venezuela

č. 99/1998 Sb.

Vietnam

č. 212/1998 Sb.

VI. MAJETKOVÉ VĚCI
A) Platné právní předpisy
Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,
ve znění zák. č. 485/1991 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 114/2000 Sb., zák. č.
277/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 172/1991 Sb.

Zákon o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích,
ve znění zák. č. 544/1991 Sb., zákonného opatření předsednictva ČNR č. 345/1992
Sb., zák. č. 133/1993 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 231/1991 Sb.

Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky
do majetku krajů, ve znění zák. č. 10/2001 Sb., zák. č. 408/2001 Sb. a zák. č.
290/2002 Sb.

č. 157/2000 Sb.

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění zák. č . 492/2000 Sb., zák. č. 229/2001 Sb., zák. č. 320/2001 Sb., zák. č.
501/2001 Sb., zák. č. 202/2002 Sb., zák. č. 280/2002 Sb., Nález ústavního soudu
vyhlášený pod č. 476/2002 Sb., zák. č. 88/2003 Sb., zák. č. 354/2003 Sb., zák. č.
480/2003 Sb., zák. č. 41/2004 Sb , zák. č. 218/2004 Sb., zák. č. 217/2005 Sb. a zák.
č. 359/2005 Sb.

č. 219/2000 Sb.

Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zák. č. 364/2000
Sb. a zák. č. 130/2002 Sb.

č. 220/2000 Sb.

Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění zák. č.
120/2004 Sb. a zák. č. 626/2004 Sb.

č. 201/2002 Sb.

Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje
a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv
a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zák.
č. 150/2003 Sb., Nálezu Ústavního soudu č. 211/2003 Sb., zák. č. 485/2004 Sb.
a zák. č. 1/2005 Sb.

č. 290/2002 Sb.

Zákon o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je
příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní
samosprávné celky

č. 174/2003 Sb.

Nařízení vlády České republiky o výši ﬁnanční náhrady v hotovosti podle zákona
o mimosoudních rehabilitacích

č. 233/1991 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva ﬁnancí o náhradách při vyvlastnění staveb,
pozemků, porostů a práv k nim

č. 122/1984 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o hospodaření organizačních složek státu a státních
organizací s majetkem státu

č. 62/2001 Sb.

B) Platební vztahy
Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

č. 254/2004 Sb.
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VII. ÚČETNICTVÍ
A) Platné právní předpisy
Zákon o účetnictví,
ve znění zák. č. 117/1994 Sb., zák. č. 227/1997 Sb., zák. č. 492/2000 Sb., zák.
č. 353/2001 Sb., úplné znění zák. č. 56/2002 Sb., zák. č. 575/2002 Sb., zák. č.
437/2003 Sb., zák. č. 257/2004 Sb., zák. č. 669/2004 Sb., zák. . č. 179/2005 a zák.
č. 495/2005 Sb.
Poznámka:
Zák. č. 437/2003 Sb. – Čl. II bod 2. zákona – ustanovení platné pro tam vyjmenované právnické osoby, Čl. II bod 8. zákona – ustanovení platné pro státní podniky
v likvidaci, zák. č. 563/1991 Sb. ve znění zák. č. 669/2004 Sb. - § 38a- ustanovení
platné pro tam vyjmenované právnické osoby Čl. II bod 2. zák. č. 437/2003 Sb.
a § 38a zák. č. 563/1991 Sb. – ustanovení platné pro tam zároveň vyjmenované
právnické osoby

č. 563/1991 Sb.

Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zák. č. 209/2002
Sb., zák. č. 169/2004 a zák. č. 284/2004 Sb.

č. 254/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhl.
č. 472/2003 Sb. a vyhl. č. 397/2005 Sb.
Poznámka:
§ 69 odst. 2 vyhlášky – pro státní podniky v likvidaci

č. 500/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhl. č. 548/2004 Sb
a vyhl. č. 400/2005 Sb.
Poznámka:
Pro právnické osoby vyjmenované v Čl. II. bod 2 zák. č. 437/2003 Sb.

č. 504/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které
jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy
a organizačními složkami státu, ve znění vyhl. č. 477/2003 Sb., vyhl. č. 549/2004
Sb. a vyhl. č. 401/2005 Sb.

č. 505/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Poznámka:
Pro právnické osoby vyjmenované v § 38a zákona o účetnictví. Pro právnické
osoby zároveň vyjmenované v Čl. II. bod 2. zák. č. 437/2003 Sb. a § 38a zákona
o účetnictví.

č. 507/2002 Sb.

B) Metodika účetnictví
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501-522

(publ.) č. 11-12/3/2003 FZ
(publ.) č. 12/3/2004 FZ
(publ.) č. 12/2/2005 FZ

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 001-023
Poznámka:
Pro státní podniky a jiné právnické osoby, které jsou podnikateli

(publ.)č. 11-12/1/2003 FZ
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České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 401 až 414
Poznámka:
Pro právnické osoby vyjmenované v Čl. II bod 2. zák. č. 437/2003 Sb.
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(publ.)č. 12/3/2004 Sb.
(publ.)č. 12/2/2005 Sb.

VIII. CENY
A) Platné právní předpisy
Zákon o cenách,
ve znění zák. č. 135/1994 Sb., zák. č. 151/1997 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č.
141/2001 Sb., zák. č. 276/2002 Sb., zák. č. 354/2003 Sb, zák. č. 24/2003 Sb., zák.
č. 484/2004 Sb., zák. č. 217/2005 Sb. a zák. č. 377/2005 Sb.

č. 526/1990 Sb.

Zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění zák. č. 135/1994 Sb., zák. č. 151/1997 Sb., zák. č. 151/2000 Sb., zák. č.
458/2000 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 354/2003 Sb., zák. č. 95/2005 Sb., zák.
č. 127/2005 Sb. a zák. č. 217/2005 Sb.

č. 265/1991 Sb.

Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zák. č. 121/2000 Sb, zák. č. 237/2004 Sb. a zák. č. 257/2004 Sb.

č. 151/1997 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva ﬁnancí, ministerstva ﬁnancí ČR a ministerstva
ﬁnancí SR, kterou se provádí zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhl. MF ČR
č. 580/1992 Sb., vyhl. MF č. 231/1997 Sb. a vyhl. MF č. 511/2004 Sb.

č. 580/1990 Sb.

Vyhláška ministerstva ﬁnancí ČR, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb.,o cenách, pro ceny speciální techniky

č. 581/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové
výstavbě a o úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.

č. 85/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění vyhl.
č. 452/2003 Sb. a vyhl. č. 640/2004 Sb.

č. 540/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen
pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen

č. 275/2005 Sb.

Výměr Ministerstva ﬁnancí č. 01/2005 ze dne 1. 12. 2004, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
(platnost do 31. 12. 2005)

(publ.) č. 14/2004 Cenový věstník

Výměr Ministerstva ﬁnancí č. 01/2006 ze dne 6. 12. 2005, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
(platnost od 1. 1. 2006)

(publ.) č. 17/2005 Cenový věstník

Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kutná Hora č. 01/2004, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

(publ.) č. 1/2004
Cenový věstník

Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kutná Hora č. 1/T/2004, kterým se stanoví
pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, ve znění cenových
rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 2/T/2004 až č. 5/T/2004 a cenových rozhodnutí CÚ
Kolín č. 6/T/2004 až č. 13/T/2004 a č. 1/T/2005 až 5/T/2005

(publ.) č. 1 a č. 2/2004, č. 4 až 13/2004,
č. 16/2004 a č. 3 až 7/2005
Cenový věstník

Výměr Ministerstva ﬁnancí č. 5/16/2004 ze dne 15. 12. 2004 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní
lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních
protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2005

(publ.) č. 15/2004
Cenový věstník
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Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2005, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami

(publ.) č. 16/2004
Cenový věstník

Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2006, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami
(platnost od 1. 1. 2006)

(publ.) č. 18/2005
Cenový věstník

Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 6/T/2005, kterým se stanoví pevné
ceny pro konečného spotřebitele cigaret a zrušuje se výměr MF č. 2/T/2001 a mění
se cenové rozhodnutí Celního úřadu Kutná Hora č. 1/T/2004, ve znění cenových
rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2005 až 12/T/2005.

(publ.) č. 9/2005 až č. 11/2005,
č. 13/2005, č. 14/2005, č. 16/ 2005
a č. 18/2005
Cenový věstník

Výměr Ministerstva ﬁnancí č. 1/16/2005 ze dne 18. 2. 2005, kterým se stanoví
maximální ceny výrobků kódů SKP 15. 88, 17. 52, 18. 23, 21. 22, 24. 42, 24. 52,
24. 66, 33. 10, 36. 63 (čís. Cel. Saz. 21, 30, 39, 48, 62, 66, 90) – 3. dodatek.

(publ.) č. 1/2005
Cenový věstník
řada zdravotnictví

Výměr Ministerstva ﬁnancí č. 2/16/2005 ze dne 25. 5. 2005, kterým se stanoví
maximální ceny léčivých přípravků , dietních potravin pro lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum
a mění se výměr MF č. 5/16/2004

(publ.) č. 2/2005
Cenový věstník
řada zdravotnictví

Výměr Ministerstva ﬁnancí č. 3/16/2005 ze dne 10. 8. 2005. kterým se stanoví
maximální ceny výrobků kódů SKP 15. 88, 17. 52, 18. 23, 21. 22, 23. 30, 21. 22,
23. 30, 24. 42, 24. 52, 33. 10, 33. 40, 36. 63 (čís. Cel. saz. 2106,28,30,48,64,90)

(publ.) č. 3/2005
Cenový věstník
řada zdravotnictví

Výměr Ministerstva ﬁnancí č. 4/16/2005 ze dne 10. 11. 2005, kterým se stanoví
maximální ceny, výrobků kódů SKP 15. 88, 17. 52, 18. 23, 21. 22, 23. 30, 24. 13,
24. 42, 33. 10, 36. 63 (čís. Cel. saz. 2106, 30, 33, 39, 40, 48, 90, 94) – 2. dodatek
a mění výměr MF č. 5/16/2004,ve znění pozdějších výměrů.

(publ.) č. 4/2005
Cenový věstník
řada zdravotnictví

IX. POJIŠTĚNÍ
A) Platné právní předpisy
Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zák. č. 307/1999 Sb., zák. č. 56/2001 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák.
č. 47/2004 Sb. a zák. č. 377/2005 Sb.

č. 168/1999 Sb.

Nařízení vlády o poskytnutí ﬁnanční pomoci osobám pojištěným u POJIŠŤOVNY
MORAVA, a. s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997

č. 232/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání, ve znění vyhl. č. 43/1995 Sb., vyhl. č. 98/1996 Sb., vyhl. č. 74/2000
Sb. a vyhl. č. 487/2001 Sb.

č. 125/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
vyhl. č. 429/2002 Sb. a vyhl. č. 309/2004 Sb.

č. 205/1999 Sb.
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X. KAPITÁLOVÝ TRH
A) Platné právní předpisy
Zákon směnečný a šekový, ve znění zák. č. 29/2000 Sb.

č. 191/1950 Sb.

Zákon o cenných papírech,
ve znění zák. č. 89/1993 Sb., zák. č. 331/1993 Sb., zák. č. 259/1994 Sb., zák. č.
61/1996 Sb. zák. č. 152/1996 Sb., zák. č. 15/1998 Sb., zák. č. 70/2000 Sb., zák. č.
307/2000 Sb., zák. č. 362/2000 Sb., zák. č. 239/2001 Sb., zák. č. 259/2001 Sb., zák.
č. 308/2002 Sb., zák. č. 476/2002 Sb., zák. č. 88/2003 Sb. a zák. č. 257/2004 Sb.

č. 591/1992 Sb.

Zákon o dluhopisech, ve znění zák. č. 378/2005 Sb.

č. 190/2004 Sb.

Vyhláška o náležitostech technického provedení veřejně kódovaných listinných
cenných papírů

č. 260/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva ﬁnancí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádosti

č. 408/2004 Sb.

XI. CELNÍ ŘÍZENÍ
A) Platné právní předpisy
Celní zákon,
ve znění zák. č. 35/1993 Sb., zák. č. 113/1997 Sb., redakční opravy vyhlášené
v částce 35/1993 Sb., zák. č. 63/2000 Sb., zák. č. 256/2000 Sb., zák. č. 265/2001
Sb., zák. č. 1/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb. (s účinností od 1. ledna 2007), zák.
č. 322/2003 Sb., zák. č. 354/2003 Sb.,zák. č. 362/2003 Sb., zák. č. 187/2004 Sb.
(částečně s účinností od 1. ledna 2007) a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 13/1993 Sb.

Zákon o Celní správě České republiky, ve znění zák. č. 635/2004 Sb.

č. 185/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní
správě České republiky

č. 186/2004 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

č. 200/1996 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují
některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ
zboží, ve znění vyhl. č. 200/2005 Sb.

č. 199/2004 Sb.

Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů
o obchodu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a ostatními členskými
státy Evropských společenství

č. 201/2005 Sb.

XII. PRIVATIZACE NÁRODNÍHO MAJETKU
A) Platné právní předpisy
Zákon o zmírnění následku některých majetkových křivd, ve znění zák. č. 458/1990
Sb., zák. č. 528/1990 Sb., zák. č. 137/1991 Sb., zák. č. 264/1992 Sb., zák. č.
115/1994 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 403/1990 Sb.

Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo
fyzické osoby, ve znění zák. č. 541/1990 Sb. (§ 26a - zákaz výpovědi), zák. č.
528/1990 Sb., zák. č. 429/1991 Sb. a zák. č. 561/1991 Sb.

č. 427/1990 Sb.
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Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu
k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zák. č. 438/1991
Sb., zák. č. 282/1992 Sb., zák. č. 473/1992 Sb., zák. č. 170/1993 Sb., zák. č. 155/
1994 Sb., zák. č. 191/1994 Sb., zák. č. 218/1994 Sb., zák. č. 161/1997 Sb., zák. č.
164/1998 Sb., zák. č. 269/1998 Sb., zák. č. 21/2000 Sb., zák. č. 246/2000 Sb., zák.
č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb., zák. č. 473/2001 Sb., zák. č. 320/2002 Sb.
zák. č. 282/2003 Sb. a zák. č. 179/2005 Sb.

č. 500/1990 Sb.

Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění zák. č. 92/1992 Sb., zák. č. 264/1992 Sb., zák. č. 54l/1992 Sb., zák. č.
544/1992 Sb., zák. č. 210/1993 Sb., zák. č. 306/1993 Sb., zák. č. 224/1994 Sb., zák.
č. 27/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb. a zák. č. 179/2005 Sb.

č. 92/1991 Sb.

Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na
jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zák. č. 285/1991
Sb., zák. č. 438/1991 Sb., zák. č. 569/1991 Sb., zák. č. 282/1992 Sb., zák. č.
210/1993 Sb., zák. č. 224/1994 Sb., zák. č. 120/1995 Sb., zák. č. 135/1996 Sb., zák.
č. 104/2000 Sb., zák. č. 211/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 239/2001 Sb.,
zák. č. 15/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 480/2003 Sb., zák. č. 293/2004
Sb. a zák. č. 179/2005 Sb. (platnost do 31. 12. 2005)

č. 171/1991 Sb.

Zákon o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb.,
o zmírnění následku některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990
Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb., ve znění zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č.
179/2005 Sb.

č. 162/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické
nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby

č. 535/1990 Sb.

XIII. FINANČNÍ KONTROLA
A) Platné právní předpisy
Zákon o ﬁnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o ﬁnanční kontrole), ve znění zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 123/2003 Sb., zák. č.
426/2003 Sb., zák. č. 421/2004 Sb., zák. č. 482/2004 Sb., zák. č. 626/2004 Sb.
a zák. č. 377/2005 Sb.

č. 320/2001 Sb.

Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zák. č. 413/2005 Sb.

č. 420/2004 Sb.

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

č. 421/2004 Sb.

Vyhláška kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o ﬁnanční kontrole), ve znění zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

č. 416/2004 Sb.

XIV. VÝKAZNICTVÍ A INFORMATIKA
A) Platné právní předpisy
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve znění nař. vlády č. 514/2004 Sb.

č. 289/2002 Sb.

Částka 3

Částka 3

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

XV. VZTAHY K MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM
A) Platné mezinárodní smlouvy
Smlouvy upravující členství ČR v mezinárodních ﬁnančních a ekonomických
organizacích
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské
Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu sjednané dne
22. července 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu
a rozvoj sjednané dne 22. července 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní ﬁnanční korporaci sjednané dne 25. května1955 ve Washingtonu, k Dohodě
o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednané dne 11. října 1985 ve
Washingtonu a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednané dne 26.
ledna 1960 ve Washingtonu, ve znění dodatků

č. 373/1990 Sb.
č. 500/1992 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Evropské
unii

č. 44/2004 Sb. m. s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o uzavření Rámcové dohody o ﬁnanční
spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou

č. 250/1994 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o uzavření Rámcové dohody o ﬁnanční
spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou

č. 155/1999 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o uzavření Rámcové dohody mezi Českou
republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční
banky v České republice

č. 280/1998 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o založení Evropské
banky pro obnovu a rozvoj

č. 309/1997 Sb.

CEB Rozvojová banka Rady Evropy
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu ČR ke Třetímu protokolu ke
Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy

č. 45/2001 Sb. m. s.

Mezinárodní banka hospodářské spolupráce
Vyhláška ministra zahraničních věcí o uzavření Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce,
ve znění vyhlášky č. 86/1975 Sb.

č. 175/1964 Sb.

Nordická investiční banka
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o ﬁnanční
spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank

č. 226/1998 Sb.

OECD
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o boji proti podplácení
zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích

č. 25/2000 Sb. m. s.

B) Zákony umožňující přijetí úvěru státem nebo poskytnutí státní záruky
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na ﬁnancování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B (Smlouva o úvěru mezi Českou
republikou a Evropskou investiční bankou za úvěr na projekt „ Česká republika
– Projekt českých dálnic – B“ ze dne 26. 11. 2001)

č. 46/2002 Sb.
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Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na
ﬁnancování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru
Děčín – Praha – Břeclav (Smlouva o úvěru mezi Českou republikou a Kreditanstalt
für Wiederaufbau týkající se úvěru na projekt „Česká republika – železniční koridor
I – Berlín – Praha - Vídeň“ ze dne 1. 11. 2001; Smlouva o záruce mezi Českou
republikou a Kreditanstalt für Wiederaufbau týkající se úvěru na projekt „Česká
republika železniční koridor I Berlín – Praha – Vídeň“ ze dne 30. 12. 2002)

č. 132/2002 Sb.

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na ﬁnancování programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity
v Brně (Smlouva o úvěru mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
za úvěr na projekt ”Česká republika – Projekt Masarykovy univerzity v Brně” ze
dne 27. 5. 2002)

č. 197/2002 Sb.

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na ﬁnancování investičních potřeb s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů
(Smlouva o úvěru mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou za úvěr
na projekt „Česká republika– Projekt dálničního obchvatu Plzně“ ze dne 3. 4.
2002)

č. 274/2002 Sb.

Zákon o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky
na ﬁnancování odstraňování povodňových škod z roku 2002 (Smlouva o rámcovém
úvěru mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou za úvěr na projekt
„Česká republika– Projekt odstraňování povodňových škod 2002“ ze dne20. 12.
2002)

č. 574/2002 Sb.

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou
dálnice D47

č. 220/2003 Sb.

Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na ﬁnancování výstavby silničního okruhu kolem hl. m. Prahy, část jihozápadní (Smlouva o úvěru mezi Českou
republikou a Evropskou investiční bankou za úvěr na projekt Silniční okruh kolem
Prahy, část jihozápadní a ze dne 27. 7. 2004, Smlouva o úvěru mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou za úvěr na projekt Silniční okruh kolem
Prahy, část jihozápadní B ze dne 22. 9. 2005 )

č. 314/2004 Sb.

Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na ﬁnancování výstavby části
dálnice D8 (Smlouva o úvěru mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou za úvěr na projekt dálnice D8, úseku Trmice – státní hranice ČR/SRN – a podepsaná dne 23. 9. 2004, Smlouva o úvěru mezi Českou republikou a Evropskou
investiční bankou za úvěr na projekt dálnice D8, úseku Trmice – státní hranice
ČR/SRN - B podepsaná dne 22. 9. 2005)

č. 472/2004 Sb.

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého
společností EUROFIMA za účelem ﬁnancování nákupu železničních kolejových
vozidel

č. 668/2004 Sb.

XVI. VIDIMACE A LEGALIZACE
A) Platné právní předpisy
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně
a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 15/1998 Sb., zák. č. 159/2000 Sb.,
zák. č. 239/2001 Sb., zák. č. 440/2003 Sb., zák. č. 284/2004 Sb., zák. č. 344/2005
Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 61/1996 Sb.
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C) MINISTERSTVO KULTURY
Členění předpisů podle věcných hesel:
I. UMĚNÍ A KNIŽNÍ KULTURA
II. STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE
III. OCHRANA MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, MUZEA
A GALERIE
IV. HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY A AUDIOVIZE
V. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
VI. FINANCOVÁNÍ KULTURY
VII. VĚCI VŠEOBECNÉ A ORGANIZAČNĚ SPRÁVNÍ
I. UMĚNÍ a KNIŽNÍ KULTURA
A) Neperiodický tisk
Zákon o neperiodických publikacích ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

č. 37/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zák. č. 37/
1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění vyhl. č. 156/2003 Sb.

č. 252/1995 Sb.

B) Knihovny
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zák. č. 1/2005 Sb.

č. 257/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

č. 88/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nař. vlády č. 235/2005 Sb.

č. 288/2002 Sb.

II. STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE
Zákon ČNR o státní památkové péči, ve znění zák. ČNR č. 425/1990 Sb., zák. ČNR
č. 242/1992 Sb., zák. č. 361/1999 Sb., zák. č. 122/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb.,
zák. č. 146/2001 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 18/2004 Sb., zák. č. 186/2004
Sb., zák. č. 1/2005 Sb., zák. č. 3/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 240/2005
Sb.

č. 20/1987 Sb.

Zákon o sídle Parlamentu České republiky

č. 59/1996 Sb.

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy

č. 73/2000 Sb.m.s.

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy

č. 99/2000 Sb.m.s.

Nařízení vlády ČSR o chráněné oblasti Pražského hradu

č. 55/1954 Sb.

Nařízení vlády ČSR o památkové rezervaci v hlavním městě Praze

č. 66/1971 Sb.

Nařízení vlády ČSR o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně,
Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace

č. 54/1989 Sb.

Nařízení vlády ČSR o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní
památky, ve znění nař. vlády ČR č. 112/1991 Sb., nař. vlády č. 262/1995 Sb. a nař.
vlády č. 171/1998 Sb.

č. 55/1989 Sb.
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Nařízení vlády ČR o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku, ve znění nař. vlády č. 171/1998 Sb.

č. 111/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní
kulturní památky

č. 112/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR o změně prohlášení některých kulturních památek za národní
kulturní památky, ve znění nař. vlády č. 171/1998 Sb.

č. 404/1992 Sb.

Nařízení vlády ČR o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně
a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

č. 443/1992 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace

č. 127/1995 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky, ve znění nař. vlády č. 171/1998 Sb., nař. vlády
č. 336/2002 Sb. a nař. vlády č. 422/2005 Sb.

č. 262/1995 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu
České republiky

č. 182/1996 Sb.

Nařízení vlády o vymezení některých kulturních památek a o změně a doplnění
některých právních předpisů

č. 171/1998 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za
národní kulturní památky

č. 147/1999 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě na ochranu kulturních statků za
ozbrojeného konﬂiktu a Protokolu k ní

č. 94/1958 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ČSR, kterou se provádí zák. ČNR č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhl. MK č. 139/1999 Sb. a vyhl. MK
č. 538/2002 Sb.

č. 66/1988 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ČR o prohlášení území bojiště u Slavkova za památkovou zónu

č. 475/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ČR o prohlášení území historických jader vybraných
měst za památkové zóny, ve znění vyhl. MK č. 251/1995 Sb.

č. 476/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ČR o prohlášení lednicko-valtického areálu na Jižní
Moravě za památkovou zónu

č. 484/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných
obcí a jejich částí za památkové zóny

č. 249/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných
měst a jejich částí za památkové zóny

č. 250/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků
za památkové zóny,ve znění vyhl. č. 158/2002 Sb.

č. 208/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků
za památkové zóny

č. 157/2002 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní
památky

č. 132/2001 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za
národní kulturní památky

č. 337/2002 Sb.
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Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech
a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu

č. 108/2003 Sb.

Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich
částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu

č. 413/2004 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce
a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně
některých dalších předpisů

č. 422/2005 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení
nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků

č. 15/1980 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví

č. 159/1991 Sb.

Vyhláška hlavního města Prahy ze dne 28.9.1993 č. 10 o prohlášení částí území
hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany
Vyhláška hlavního města Prahy ze dne 16.5.1991 č. 15 o prohlášení částí území
hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany
Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně ze dne 20.11.1990
o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny
Vyhláška Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích ze
dne 19.11.1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského
kraje
Vyhláška Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne
17.10.1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje
Vyhláška Středočeského krajského národního výboru v Praze ze dne 28.9.1990
o prohlášení památkových zón v obcích Středočeského kraje
Výnos ministra kultury ČSR ze dne 29. 5. 1969 č.j. 8372/69-II/2 o prohlášení historického jádra města Štramberka za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 24/1969 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 6/1969 (str. 79)

Výnos ministra kultury ČSR ze dne 10. 9. 1969 č.j. 11.764/69-II/2 o prohlášení
historického jádra města Pelhřimova za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 39/1969 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 10/1969 (str. 133)

Výnos ministra kultury ČSR ze dne 3. 12. 1969 č.j. 15.106/1969-II/2 o prohlášení
historického jádra Nového Města nad Metují za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 37/1970 Sb
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 2/1970 (str. 5)

Výnos ministra kultury ČSR ze dne 27. 4. 1970 č.j. 7419/70-II/2 o prohlášení historického jádra města Telče za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 37/1970 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 7/1970 (str. 62)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 31. 10. 1975 č.j. 17.596/75-VI/1 o prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 30/1975 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 12/1975 (str. 188)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 12. 8. 1976 č.j. 14.266/76-VI/1, kterým se
prohlašuje historické jádro města Třeboně za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 33/1976 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 1/1977 (str. 3)
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Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 10. 5. 1978 č.j. 15.868/78-VI/1, kterým se
prohlašuje historické jádro města Kadaně za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 21/1978 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 7/1978 (str. 83)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 8. 9. 1978 č.j. 15.869/78-VI/1, kterým se
vyhlašuje historické jádro města Kroměříže s Podzámeckou a Květnou zahradou
za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 29/1978 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 10/1978 (str. 145)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 27. 10. 1978 č.j. 22.260/78-VI, kterým se
prohlašuje historické jádro města Litoměřic za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 1/1979 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 1/1979 (str. 4)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 12. 1979 č.j. 24.756/79-VI/1, kterým
se historické jádro města Lokte prohlašuje za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 6/1980 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 2/1980 (str. 9)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 19. 3. 1980 č.j. 7096/80, kterým se historické jádro města České Budějovice prohlašuje za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 18/1980 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 4/1980 (str. 41)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 28. 7. 1980 č.j. 13.062/80-VI/1, kterým se
prohlašuje historické jádro města Úštěku za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 32/1980 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 9/1980 (str. 119)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 7. 1980 č.j. 13.603/80-VI/1, kterým se
prohlašuje historické jádro města Moravská Třebová za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 32/1980 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 9/1980 (str. 121)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 6. 10. 1981 č.j. 16.428/81-VIE/1, kterým
se prohlašuje historické jádro města Prachatic za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 34/1981 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 11/1981 (str. 189)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 6. 10. 1981 č.j. 16.429/81-VI/1, kterým se
prohlašuje historické jádro města Chebu za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 34/1981 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 11/1981 (str. 191)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 3. 1982 č.j. 7292/82-VI/1, která se
prohlašuje historické jádro města Jihlavy za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 13/1982 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 5/1982 (str. 41)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 13. 4. 1982 č.j. 7645/82-VI/1, kterým se
prohlašuje historické jádro města Horšovský Týn za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 13/1982 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 5/1982 (str. 144)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 13. 4. 1982 č.j. 7646/82-VI/1, kterým se
prohlašuje historické jádro města Mikulov za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 13/1982 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 5/1982 (str. 49)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 15. 9. 1983 č.j. 14.442/83-VI/1, prohlášení
souborů vinných sklepů „Plže“ v obci Petrov za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 30/1983 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 12/1983 (str. 101)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 21. 12. 1987 č.j. 16.417/87-VI/1 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce,
Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic,
Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého
hospitálu a souborem plastik v Betlémě, soubor technických památek Stará Huť
v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník,
Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně
a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace

(reg.) v částce 26/1987 Sb.
(publ.) Věstník MŠMT a MK ČSR
sešit 8-9 (str. 83)
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Instrukce Ministerstva kultury č.j. 3084/97 ze dne 5. 2. 1998, kterou se upravuje
postup okresních úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů měst Brna
a Plzně při výkonu státní správy ve věcech památkové péče na území památkových
rezervací a památkových zón s dochovanými soubory lidové architektury, ve znění
Směrnice Ministerstva kultury č.j. 12279/2002 ze dne 6. 12. 2002

(publ.) v částce 1/1998 a 7/2002
Věstníku vlády ČR pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí

Směrnice Ministerstva kultury č.j. 12871/2000 ze dne 13.2.2001, kterou se upravuje
postup okresních úřadů, hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně při
označování státem chráněných nemovitých kulturních památek, ve znění Směrnice
Ministerstva kultury č.j. 12279/2002 ze dne 6.12.2002

(publ.) v částce 2/2001 a 7/2002
Věstníku vlády ČR pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí

Sdělení Ministerstva kultury ze dne 2.1.2003 č.j. 20.2294/2002 o vzniku Národního
památkového ústavu a jeho statutu pro krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností

(publ.) v částce 1/2003 Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí

III. OCHRANA MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ,
MUZEA A GALERIE
Zákon o Národní galerii v Praze

č. 148/1949 Sb.

Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000
Sb. a zák. č. 80/2004 Sb.

č. 71/1994 Sb.

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zák. č. 186/2004 Sb. a zák. č. 483/2004 Sb.

č. 122/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

č. 275/2000 Sb.

Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění zák. č. 180/
2003 Sb.

č. 101/2001 Sb.

Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

č. 214/2002 Sb.

IV. HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY a AUDIOVIZE
A) Hromadné sdělovací prostředky
Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb. a zákona
č. 320/2002 Sb.

č. 46/2000 Sb.

B) Audiovize
Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,
o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zák.
č. 40/1995 Sb., zák. č. 121/2000 Sb. a zák. č. 132/2000 Sb. a zák. č. 499/2004
Sb.

č. 273/1993 Sb.

V. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zák. č. 35/
1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění
zák. č. 89/1990 Sb. a zákona č. 486/1991 Sb.

č. 318/1993 Sb.

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění zák. č. 81/2005 Sb.

č. 121/2000 Sb.
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Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva
kultury

č. 386/2000 Sb.

VI. FINANCOVÁNÍ KULTURY
Zákon ČNR o Státním fondu kultury České republiky, ve znění zák. č. 482/2004
Sb.

č. 239/1992 Sb.

Zákon ČNR o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematograﬁe, ve znění zák. č. 273/1993 Sb. a zák. č. 482/2004 Sb.

č. 241/1992 Sb.

VII. VĚCI VŠEOBECNÉ a ORGANIZAČNĚ SPRÁVNÍ
Zákon ČNR, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

č. 165/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ČR o zrušení některých předpisů v odvětví kultury

č. 139/1990 Sb.

Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury

č. 5/2003 Sb.

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 16. 9. 1985 č.j. 12.893/85, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

(reg.) v částce 28/1985 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 11-12/1985
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D) MINISTERSTVO OBRANY
A. Zajišťování obrany ČR
Zákon o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb.

č. 222/1999 Sb.

Nařízení vlády o plánování obrany státu

č. 51/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku
na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku
na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou
se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku
a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

č. 280/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška č. 280/1999 Sb., kterou se
stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich
převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní
výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti
a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího
příkazu

č. 56/2003 Sb.

B. Zajišťování branné povinnosti
Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

č. 585/2004 Sb.

C. Ozbrojené síly ČR
Zákon o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona
č. 546/2005 Sb.

č. 219/1999 Sb.
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E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb.,
zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák.
č. 87/1968 Sb., zák. č. 88/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního
shromáždění č. 8/1982 Sb., zák. č. 73/1982 Sb., zák. č. 148/1983 Sb., zák. č. 109/
1984 Sb., zák. č. 51/1987 Sb., zák. č. 110/1990 Sb., zák. č. 180/1990 Sb., zák.
č. 306/1991 Sb., zák. č. 550/1991 Sb., zák. č. 582/1991 Sb., zák. č. 235/1992 Sb.,
zák. č. 589/1992 Sb., zák. č. 37/1993 Sb., zák. č. 160/1993 Sb., zák. č. 308/
1993 Sb., zák. č. 182/1994 Sb., zák. č. 241/1994 Sb., zák. č. 118/1995 Sb., zák.
č. 160/1995 Sb., zák. č. 113/1997 Sb., zák. č. 61/1999 Sb., zák. č. 247/1999 Sb.,
zák. č. 18/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 238/2000 Sb., zák. č. 309/
2002 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 362/2003 Sb. (nabývá účinnosti
1. 1. 2007), zák. č. 421/2003 Sb., zák. č. 424/2003 Sb., zák. č. 359/2004 Sb., zák.
č. 436/2004 Sb., zák. č. 168/2005 Sb. a zák. č. 361/2005 Sb.

č. 54/1956 Sb.

Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zák. č. 58/1964 Sb.,
zák. č. 87/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění
č. 8/1982 Sb., zák. č. 109/1984 Sb., zák. č. 180/1990 Sb., zák. č. 37/1993 Sb.,
zák. č. 308/1993 Sb., zák. č. 182/1994 Sb., zák. č. 118/1995 Sb., zák. č. 113/
1997 Sb., zák. č. 61/1999 Sb., zák. č. 225/1999 Sb., zák. č. 247/1999 Sb., zák.
č. 238/2000 Sb., zák. č. 362/2003 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007 ), zák. č. 421/
2003 Sb. a zák. č. 186/2004 Sb.

č. 32/1957 Sb.

Zákoník práce, ve znění zák. č. 88/1968 Sb., zák. č. 153/1969 Sb., zák. č. 100/
1970 Sb., zák. č. 20/1975 Sb., zák. č. 72/1982 Sb., zák. č. 111/1984 Sb., zák.
č. 22/1985 Sb., zák. č. 52/1987 Sb., zák. č. 98/1987 Sb., zák. č. 188/1988 Sb., zák.
č. 3/1991 Sb., zák. č. 297/1991 Sb., zák. č. 231/1992 Sb., zák. č. 264/1992 Sb., zák.
č. 590/1992 Sb., zák. č. 37/1993 Sb., zák. č. 74/1994 Sb., zák. č. 118/1995 Sb., zák.
287/1995 Sb., zák. č. 138/1996 Sb., zák. č. 167/1999 Sb., zák. č. 225/1999 Sb., zák.
č. 29/2000 Sb., zák. č. 155/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 238/2000 Sb.,
zák. č. 257/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 177/2001 Sb., zák. č. 6/2002 Sb.,
zák. č. 136/2002 Sb., zák. č. 202/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 311/2002 Sb., zák. č. 312/2002 Sb., zák. č. 274/2003 Sb.,
zák. č. 362/2003 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 46/2004 Sb., zák.
č. 436/2004 Sb., zák. č. 562/2004 Sb., zák. č. 563/2004 Sb., zák. č. 628/2004 Sb.,
zák. č. 169/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 342/2005 Sb. a zák. č. 413/2005
Sb.

č. 65/1965 Sb.

Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na
děti z nemocenského pojištění, ve znění zák. č. 99/1972 Sb., zák. č. 73/1982 Sb.,
zák. č. 57/1984 Sb., zák. č. 109/1984 Sb., zák. č. 51/1987 Sb., zák. č. 103/1988 Sb.,
zák. č. 180/1990 Sb., zák. č. 306/1991 Sb., zák. č. 582/1991 Sb., zák. č. 37/
1993 Sb., zák. č. 266/1993 Sb., zák. č. 308/1993 Sb., zák. č. 182/1994 Sb., zák.
č. 241/1994 Sb., zák. č. 118/1995 Sb., zák. č. 113/1997 Sb., zák. č. 61/1999 Sb.,
zák. č. 238/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 362/2003 Sb. (nabývá účinnosti
1. 1. 2007), zák. č. 421/2003 Sb. a zák. č. 169/2005 Sb.

č. 88/1968 Sb.

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zák. č. 575/
1990 Sb., zák. č. 159/1992 Sb., zák. č. 47/1994 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák.
č. 124/2000 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb. (nabývá účinnosti 1.
1. 2007), zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 362/2003 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007),
zák. č. 436/2004 Sb. a zák. č. 253/2005 Sb.

č. 174/1968 Sb.

Zákon o sociálním zabezpečení, ve znění zák. č. 110/1990 Sb., zák. č. 180/1990 Sb.,
zák. č. 1/1991 Sb., zák. č. 46/1991 Sb., zák. č. 306/1991 Sb., zák. č. 482/1991 Sb.,
zák. č. 578/1991 Sb., zák. č. 582/1991 Sb., zák. č. 235/1992 Sb., zák. č. 589/
1992 Sb., zák. č. 37/1993 Sb., zák. č. 84/1993 Sb., zák. č. 160/1993 Sb., zák.
č. 266/1993 Sb., zák. č. 307/1993 Sb., zák. č. 182/1994 Sb., zák. č. 241/1994 Sb.,
zák. č. 118/1995 Sb., zák. č. 155/1995 Sb., zák. č. 160/1995 Sb., zák. č. 133/

č. 100/1988 Sb.
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1997 Sb., zák. č. 91/1998 Sb., zák. č. 155/1998 Sb., zák. č. 350/1999 Sb., zák.
č. 360/1999 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 151/2002 Sb.,
zák. č. 213/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 426/2002 Sb., zák. č. 281/
2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 168/2005 Sb. a zák. č. 218/2005 Sb.
Zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění
zák. č. 125/1990 Sb., zák. č. 210/1990 Sb., zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 459/
1990 Sb., zák. č. 9/1991 Sb., zák. č. 144/1991 Sb., zák. č. 582/1991 Sb., zák.
č. 84/1993 Sb., zák. č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zák.
č. 118/1995 Sb., zák. č. 238/1995 Sb., zák. č. 289/1997 Sb., zák. č. 91/1998 Sb.,
zák. č. 155/1998 Sb., zák. č. 169/1999 Sb., zák. č. 360/1999 Sb., zák. č. 132/
2000 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 518/2002 Sb. a zák.
č. 501/2004 Sb.

č. 114/1988 Sb.

Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění zák. č. 3/1991 Sb. a zák. č. 309/2002 Sb. (nabývá účinnosti
1. 1. 2007)

č. 120/1990 Sb.

Zákon o kolektivním vyjednávání, ve znění zák. č. 519/1991 Sb., zák. č. 118/
1995 Sb., zák. č. 155/1995 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 199/2003 Sb. a zák. č. 255/2005 Sb.

č. 2/1991 Sb.

Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání

č. 297/1991 Sb.

Zákon o životním minimu, ve znění zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 84/1993 Sb., zák.
č. 118/1995 Sb., zák. č. 289/1997 Sb., zák. č. 492/2000 Sb., zák. č. 271/2001 Sb.,
zák. č. 362/2003 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 438/2003 Sb., zák.
č. 436/2004 Sb., zák. č. 669/2004 Sb., zák. č. 218/2005 Sb. a zák. č. 357/2005
Sb.

č. 463/1991 Sb.

Zákon o sociální potřebnosti, ve znění zák. č. 84/1993 Sb., zák. č. 165/1993 Sb.,
zák. č. 307/1993 Sb., zák. č. 182/1994 Sb., zák. č. 118/1995 Sb., zák. č. 134/
1995 Sb., zák. č. 160/1995 Sb., zák. č. 136/1996 Sb., zák. č. 133/1997 Sb., zák.
č. 280/2003 Sb., zák. č. 422/2003 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 669/2004 Sb.
a zák. č. 124/2005 Sb.

č. 482/1991 Sb.

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zák. č. 590/
1992 Sb., zák. č. 37/1993 Sb., zák. č. 160/1993 Sb., zák. č. 307/1993 Sb., zák.
č. 241/1994 Sb., zák. č. 118/1995 Sb., zák. č. 160/1995 Sb., zák. č. 134/1997 Sb.,
zák. č. 306/1997 Sb., zák. č. 93/1998 Sb., zák. č. 225/1999 Sb., zák. č. 356/1999
Sb., zák. č. 360/1999 Sb., zák. č. 18/2000 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 133/
2000 Sb., zák. č. 155/2000 Sb., zák. č. 159/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák.
č. 238/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 411/2000 Sb., zák. č. 116/2001 Sb.,
zák. č. 353/2001 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 263/2002 Sb., zák. č. 265/
2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 320/2002 Sb.,
zák. č. 518/2002 Sb., zák. č. 362/2003 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák.
č. 424/2003 Sb., zák. č. 425/2003 Sb., zák. č. 453/2003 Sb., zák. č. 53/2004 Sb.,
zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 281/2004 Sb., zák. č. 359/2004 Sb., zák. č. 436/
2004 Sb., zák. č. 501/2004 Sb., zák. č. 168/2005 Sb., zák. č. 361/2005 Sb., zák.
č. 381/2005 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 582/1991 Sb.

Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění
zák. č. 590/1992 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 37/1993 Sb., zák. č. 74/1994 Sb.,
zák. č. 118/1995 Sb., zák. č. 217/2000 Sb., zák. č. 257/2004 Sb. a zák. č. 436/2004
Sb.

č. 1/1992 Sb.

Zákon o cestovních náhradách, ve znění zák. č. 44/1994 Sb., zák. č. 125/1998 Sb.,
zák. č. 36/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 309/2002 Sb.
(nabývá účinnosti 1. 1. 2007) a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 119/1992 Sb.
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Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění zák. č. 590/1992 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák.
č. 40/1994 Sb., zák. č. 118/1995 Sb., zák. č. 201/1997 Sb., zák. č. 225/1999 Sb.,
zák. č. 217/2000 Sb., zák. č. 492/2001 Sb., zák. č. 308/2002 Sb., zák. č. 309/
2002 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 421/2002 Sb., zák. č. 362/2003 Sb.
(nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 562/2004 Sb., zák. č. 563/2004 Sb. a zák.
č. 626/2004 Sb.

č. 143/1992 Sb.

Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním
zabezpečení, ve znění zák. č. 155/1995 Sb.

č. 235/1992 Sb.

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 160/1993 Sb., zák. č. 307/1993 Sb., zák.
č. 42/1994 Sb., zák. č. 241/1994 Sb., zák. č. 59/1995 Sb., zák. č. 118/1995 Sb., zák.
č. 149/1995 Sb., zák. č. 160/1995 Sb., zák. č. 113/1997 Sb., zák. č. 134/1997 Sb.,
zák. č. 306/1997 Sb., zák. č. 18/2000 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 118/2000 Sb.,
zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 238/2000 Sb., zák. č. 492/
2000 Sb., zák. č. 353/2001 Sb., zák. č. 263/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb. (nabývá
účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 362/2003 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák.
č. 424/2003 Sb., zák. č. 425/2003 Sb., zák. č. 437/2003 Sb., zák. č. 186/2004 Sb.,
zák. č. 281/2004 Sb., zák. č. 359/2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 168/2005
Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 361/2005 Sb. a zák. č. 377/2005 Sb.

č. 589/1992 Sb.

Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zák. č. 61/1996 Sb., zák. č. 15/
1998 Sb., zák. č. 170/1999 Sb., zák. č. 353/2001 Sb., zák. č. 309/2002 Sb. (nabývá
účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 36/2004 Sb., zák. č. 237/2004 Sb., zák. č. 257/2004
Sb., zák. č. 377/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 42/1994 Sb.

Zákon o státní sociální podpoře, ve znění zák. č. 137/1996 Sb., zák. č. 132/
1997 Sb., zák. č. 242/1997 Sb., zák. č. 91/1998 Sb., zák. č. 158/1998 Sb., zák.
č. 360/1999 Sb., zák. č. 118/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 155/2000 Sb.,
zák. č. 492/2000 Sb., zák. č. 271/2001 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 309/
2002 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 125/2003 Sb.,
zák. č. 362/2003 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 424/2003 Sb., zák.
č. 438/2003 Sb., zák. č. 453/2003 Sb., zák. č. 53/2004 Sb., zák. č. 237/2004 Sb.,
zák. č. 315/2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 562/2004 Sb., zák. č. 124/2005
Sb., zák. č. 168/2005 Sb., zák. č. 204/2005 Sb., zák. č. 218/2005 Sb., zák. č. 377/
2005 Sb., zák. č. 381/2005 Sb. a zák. č. 552/2005 Sb.

č. 117/1995 Sb.

Zákon o důchodovém pojištění, ve znění zák. č. 134/1997 Sb., zák. č. 289/1997 Sb.,
zák. č. 224/1999 Sb., zák. č. 228/1999 Sb., zák. č. 18/2000 Sb., zák. č. 118/
2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 116/2001 Sb., zák.
č. 188/2001 Sb., zák. č. 353/2001 Sb., zák. č. 198/2002 Sb., zák. č. 263/2002 Sb.,
zák. č. 264/2002 Sb., zák. č. 362/2003 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák.
č. 424/2003 Sb., zák. č. 425/2003 Sb., zák. č. 85/2004 Sb., zák. č. 281/2004 Sb.,
zák. č. 359/2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 562/2004 Sb., zák. č. 168/2005
Sb., zák. č. 361/2005 Sb. a zák. č. 377/2005 Sb.

č. 155/1995 Sb.

Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zák. č. 138/1996 Sb., zák. č. 287/1997 Sb., zák. č. 155/2000 Sb., zák.
č. 231/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 420/2002 Sb., zák. č. 362/2003 Sb.
(nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 427/2003 Sb., zák. č. 49/2004 Sb., zák.
č. 359/2004 Sb., zák. č. 626/2004 Sb., zák. č. 127/2005 Sb., zák. č. 361/2005 Sb.
a zák. č. 388/2005 Sb.

č. 236/1995 Sb.

Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zák. č. 155/2000 Sb., zák. č. 14/2002 Sb., zák. č. 279/2002 Sb., zák.

č. 201/1997 Sb.
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č. 309/2002 Sb., zák. č. 420/2002 Sb., zák. č. 192/2003 Sb., zák. č. 427/2003 Sb.,
zák. č. 626/2004 Sb. a zák. č. 630/2004 Sb.
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku
2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním
zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry

č. 308/1999 Sb.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zák. č. 257/2000 Sb., zák. č. 272/
2001 Sb., zák. č. 309/2002 Sb. (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), zák. č. 320/2002 Sb.,
zák. č. 518/2002 Sb., zák. č. 222/2003 Sb., zák. č. 52/2004 Sb., zák. č. 315/2004 Sb.,
zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 501/2004 Sb., zák. č. 57/2005 Sb. a zák. č. 381/2005
Sb.

č. 359/1999 Sb.

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně
některých zákonů, ve znění zák. č. 436/2004 Sb.

č. 118/2000 Sb.

Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších
platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých
státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné
papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní
banky, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 198/2003 Sb.

č. 416/2001 Sb.

Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) (nabývá účinnosti 1. 1. 2007), ve znění zák. č. 131/2003 Sb., zák. č. 281/2003 Sb., zák.
č. 426/2003 Sb., zák. č. 359/2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 586/2004 Sb.,
zák. č. 626/2004 Sb., zák. č. 127/2005 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb. (část tohoto zákona nabývá účinnosti 1. 1. 2007).

č. 218/2002 Sb.

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) (nabývá účinnosti 1. 1. 2007),
ve znění zák. č. 123/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 281/2003 Sb., zák.
č. 424/2003 Sb., zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 326/2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb.,
zák. č. 501/2004 Sb., zák. č. 626/2004 Sb., zák. č. 127/2005 Sb. a zák. č. 444/2005
Sb.

č. 309/2002 Sb.

Zákon, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu
a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám
stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003, ve znění nálezu
Ústavního soudu č. 355/2005 Sb.

č. 425/2002 Sb.

Zákon, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při
určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu,
soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí
2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony, ve znění zák.
č. 359/2004 Sb., zák. č. 626/2004 Sb., zák. č. 127/2005 Sb. a nálezu Ústavního
soudu č. 354/2005 Sb.

č. 427/2003 Sb.

Zákon, o uznávání odborné kvaliﬁkace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvaliﬁkace), ve znění zák. č. 96/2004 Sb. a zák. č. 588/2004 Sb.

č. 18/2004 Sb.

Zákon o zaměstnanosti, ve znění zák. č. 168/2005 Sb., zák. č. 202/2005 Sb., zák.
č. 253/2005 Sb., zák. č. 350/2005 Sb., zák. č. 382/2005 Sb., zák. č. 413/2005 Sb.,
zák. č. 428/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb. a zák. č. 495/2005 Sb.

č. 435/2004 Sb.

Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní
moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům

č. 590/2004 Sb.
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Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky, ve znění nálezu
Ústavního soudu č. 356/2005 Sb.
Zákon o inspekci práce

č. 251/2005 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci
práce

č. 253/2005 Sb.

Nařízení vlády o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

č. 138/1976 Sb.

Nařízení vlády o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

č. 60/1982 Sb.

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům, ve znění zák. č. 578/1991 Sb. a zák.
č. 134/1997 Sb.

č. 557/1990 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění
nař. vlády č. 77/1994 Sb.

č. 252/1992 Sb.

Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nař. vlády č. 273/1995 Sb., nař. vlády č. 322/
1998 Sb., nař. vlády č. 68/2002 Sb., nař. vlády č. 586/2002 Sb., nař. vlády č. 465/
2003 Sb., nař. vlády č. 636/2004 Sb. a nař. vlády č. 535/2005 Sb.

č. 86/1993 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

č. 191/1993 Sb.

Nařízení vlády o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci
v noci, ve znění nař. vlády č. 308/1995 Sb., nař. vlády č. 356/1997 Sb., nař. vlády
č. 318/1998 Sb., nař. vlády č. 132/1999 Sb., nař. vlády č. 312/1999 Sb., nař. vlády
č. 163/2000 Sb., nař. vlády č. 430/2000 Sb., nař. vlády č. 437/2001 Sb., nař. vlády
č. 560/2002 Sb., nař. vlády č. 464/2003 Sb., nař. vlády č. 700/2004 Sb. a nař. vlády
č. 514/2005 Sb. (část tohoto nařízení nabývá účinnosti 1. 7. 2006).

č. 333/1993 Sb.

Nařízení vlády o poskytování náhrad a některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací, s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění
nař. vlády č. 183/1999 Sb., nař. vlády č. 465/2001 Sb., nař. vlády č. 214/2003 Sb.
a nař. vlády č. 536/2005 Sb.

č. 62/1994 Sb.

Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění
nař. vlády č. 461/2000 Sb., nař. vlády č. 342/2004 Sb. a nař. vlády č. 516/2004
Sb.

č. 108/1994 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské
péče

č. 245/1994 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

č. 263/1994 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví pro účely důchodového pojištění výše všeobecných vyměřovacích základů za období před rokem 1995 a výše přepočítacího
koeﬁcientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994

č. 227/1995 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

č. 281/1995 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

č. 290/1995 Sb.
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Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

č. 291/1995 Sb.

Nařízení vlády o minimální mzdě, ve znění nař. vlády č. 320/1997 Sb., nař. vlády
č. 317/1998 Sb., nař. vlády č. 313/1999 Sb., nař. vlády č. 162/2000 Sb., nař. vlády
č. 429/2000 Sb., nař. vlády č. 436/2001 Sb., nař. vlády č. 559/2002 Sb., nař. vlády
č. 463/2003 Sb., nař. vlády č. 699/2004 Sb. a nař. vlády č. 513/2005 Sb. (část tohoto nařízení nabývá účinnosti 1. 7. 2006).

č. 303/1995 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1996, ve znění zák. č. 134/1997 Sb.

č. 19/1996 Sb.

Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 1996

č. 218/1996 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

č. 219/1996 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a výše přepočítacího koeﬁcientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu

č. 255/1996 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava
náhrady za ztrátu na výdělku)

č. 298/1996 Sb

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

č. 123/1997 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1997

č. 129/1997 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a výše přepočítacího koeﬁcientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu

č. 254/1997 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava
náhrady za ztrátu na výdělku)

č. 318/1997 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

č. 42/1998 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1998

č. 104/1998 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeﬁcientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu

č. 234/1998 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava
náhrady za ztrátu na výdělku)

č. 320/1998 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1999

č. 64/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeﬁcientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu

č. 228/1999 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky
pro stanovení výpočtových základů

č. 247/1999 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava
náhrady za ztrátu na výdělku)

č. 283/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

č. 56/2000 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2000

č. 353/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a výše přepočítacího koeﬁcientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu

č. 375/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky
pro stanovení výpočtových základů

č. 413/2000 Sb

Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy
a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

č. 447/2000 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava
náhrady za ztrátu na výdělku)

č. 18/2001 Sb.

Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2002 až 2006

č. 293/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

č. 333/2001 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001

č. 345/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeﬁcientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu

č. 346/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky
pro stanovení výpočtových základů

č. 347/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

č. 378/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

č. 494/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

č. 495/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vlády č. 405/2004 Sb.

č. 11/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat

č. 27/2002 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného
charakteru

č. 28/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

č. 168/2002 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2003

č. 438/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 a upravují částky pro stanovení výpočtového
základu

č. 439/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvaliﬁkační předpoklady a kterým
se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění nař. vlády č. 331/2003 Sb., nař. vlády č. 398/2004 Sb., nař. vlády
č. 213/2005 Sb. a nař. vlády č. 533/2005 Sb. (část tohoto nařízení vlády nabývá
účinnosti 1. 1. 2007)

č. 469/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše přepočítacího koeﬁcientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001

č. 489/2002 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava
náhrady za ztrátu na výdělku)

č. 60/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby

č. 85/2003 Sb.

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nař. vlády č. 637/2004 Sb., nař. vlády č. 213/2005 Sb., nař. vlády
č. 307/2005 Sb. a nař. vlády č. 537/2005 Sb.

č. 330/2003 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2004

č. 337/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeﬁcientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu

č. 338/2003 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava
náhrady za ztrátu na výdělku)

č. 482/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě
výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004

č. 140/2004 Sb.

Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí, ve znění nař. vlády č. 538/2005
Sb.

č. 372/2004 Sb.

Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

č. 406/2004 Sb.

Nařízení vlády, o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné
podpoře rekvaliﬁkace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve
znění nař. vlády č. 578/2004 Sb.

č. 515/2004 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a výše přepočítacího koeﬁcientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu

č. 521/2004 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2005

č. 565/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě
výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004

č. 569/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

č. 664/2004 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady
nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)

č. 67/2005 Sb.

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

č. 101/2005 Sb.

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

č. 362/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeﬁcientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu

č. 414/2005 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2006

č. 415/2005 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2006

č. 416/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky
pro stanovení výpočtových základů

č. 417/2005 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima

č. 505/2005 Sb.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady
nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)

č. 534/2005 Sb.

Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení odsouzených, ve znění vyhl.
SÚSZ č. 102/1964 Sb., vyhl. č. 143/1965 Sb., vyhl. č. 95/1968 Sb., vyhl. č. 155/
1983 Sb., vyhl. č. 263/1990 Sb., zák. č. 582/1991 Sb., vyhl. č. 30/1993 Sb. a vyhl.
č. 207/1995 Sb.

č. 141/1958 Ú. l.

Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhl. č. 95/1968 Sb., vyhl. č. 113/1975 Sb., vyhl. č. 165/
1979 Sb., vyhl. č. 79/1982 Sb., vyhl. č. 154/1983 Sb., vyhl. č. 80/1984 Sb., vyhl.
č. 134/1984 Sb., vyhl. č. 239/1988 Sb., vyhl. č. 263/1990 Sb., zák. č. 582/1991 Sb.,
vyhl. č. 30/1993 Sb., vyhl. č. 313/1993 Sb., vyhl. č. 196/1994 Sb., vyhl. č. 207/
1995 Sb., vyhl. č. 282/1995 Sb., vyhl. č. 133/1999 Sb. a vyhl. č. 415/2000 Sb.

č. 143/1965 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí, ve znění vyhl.
č. 69/1986 Sb.

č. 62/1970 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování náborových příspěvků
a jiných výhod doosídlencům v sokolovské oblasti

č. 149/1970 Sb.

Částka 3

Částka 3

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Vyhláška Ústřední rady odborů a Federálního ministerstva ﬁnancí o uvolňování
pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí, ve
znění zák. č. 3/1991 Sb.

č. 172/1973 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení, ve znění vyhl. č. 164/1979 Sb., vyhl. č. 73/1984 Sb., vyhl.
č. 57/1987 Sb., vyhl. č. 149/1988 Sb., vyhl. č. 260/1990 Sb., zák. č. 582/1991 Sb.
a zák. č. 589/1992 Sb. (zůstávají v platnosti § 132 – 134, § 139)

č. 128/1975 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné
způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb.

č. 50/1978 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách
plynových zařízení, ve znění nař. vlády č. 352/2000 Sb.

č. 85/1978 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou
se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. č. 97/1982 Sb., vyhl. č. 551/1990 Sb., nař. vlády
č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 118/2003 Sb., vyhl. č. 393/2003 Sb.

č. 18/1979 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se
určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich
bezpečnosti, ve znění vyhl. č. 552/1990 Sb., nař. vlády č. 352/2000 Sb., vyhl.
č. 394/2003 Sb.

č. 19/1979 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se
určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich
bezpečnosti, ve znění vyhl. č. 553/1990 Sb., nař. vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl.
č. 159/2002 Sb.

č. 20/1979 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se
určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich
bezpečnosti, ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb., nař. vlády č. 352/2000 Sb., vyhl.
č. 395/2003 Sb.

č. 21/1979 Sb.

Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků
a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhl. č. 155/1983 Sb., vyhl. č. 79/1984 Sb., vyhl. č. 135/1984 Sb.,
vyhl. č. 59/1987 Sb., vyhl. č. 148/1988 Sb., vyhl. č. 123/1990 Sb., vyhl. č. 263/
1990 Sb., vyhl. č. 501/1990 Sb., zák. č. 306/1991 Sb., zák. č. 582/1991 Sb., zák.
č. 590/1992 Sb., vyhl. č. 30/1993 Sb., zák. č. 37/1993 Sb., vyhl. č. 312/1993 Sb.,
vyhl. č. 196/1994 Sb., vyhl. č. 248/1994 Sb., vyhl. č. 207/1995 Sb., vyhl. č. 282/
1995 Sb., vyhl. č. 133/1999 Sb., vyhl. č. 415/2000 Sb. a vyhl. č. 248/2005 Sb.

č. 165/1979 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb.,
vyhl. č. 207/1991 Sb., nař. vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 192/2005 Sb.

č. 48/1982 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení
pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku
v podzemí hlubinných dolů

č. 45/1987 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené
pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny

č. 95/1987 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení
pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují
s chemickými karcinogeny, ve znění vyhl. č. 108/1989 Sb.

č. 96/1987 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení, ve znění vyhl. č. 123/1990 Sb., vyhl. č. 260/1990 Sb.,

č. 149/1988 Sb.
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vyhl. č. 313/1990 Sb., vyhl. č. 501/1990 Sb., zák. č. 1/1991 Sb., vyhl. č. 20/
1991 Sb., vyhl. č. 182/1991 Sb., vyhl. č. 183/1991 Sb., zák. č. 306/1991 Sb., zák.
č. 463/1991 Sb., vyhl. č. 545/1991 Sb., zák. č. 578/1991 Sb., zák. č. 582/1991 Sb.,
vyhl. č. 115/1992 Sb., zák. č. 235/1992 Sb., zák. č. 590/1992 Sb., vyhl. č. 30/
1993 Sb., zák. č. 37/1993 Sb., vyhl. č. 82/1993 Sb., vyhl. č. 177/1993 Sb., vyhl.
č. 309/1993 Sb., vyhl. č. 161/1994 Sb., vyhl. č. 207/1995 Sb., vyhl. č. 284/1995 Sb.
a nař. vlády č. 290/1995 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhl.
č. 363/2005 Sb.

č. 324/1990 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů
náboženství

č. 571/1990 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o zprostředkovatelích, rozhodcích
a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně

č. 16/1991 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkonech
v obecném zájmu

č. 18/1991 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vymezení obsahu
mzdových prostředků, ve znění vyhl. č. 24/1992 Sb.

č. 58/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů
řízení před rozhodcem, ve znění vyhl. č. 210/1995 Sb. a vyhl. č. 57/2002 Sb.

č. 114/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním
zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky
v sociálním zabezpečení, ve znění zák. č. 482/1991 Sb., zák. č. 582/1991 Sb., vyhl.
č. 28/1993 Sb., vyhl. č. 137/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb.,
vyhl. č. 206/1995 Sb., vyhl. č. 264/1996 Sb., vyhl. č. 138/1997 Sb., vyhl. č. 139/
1998 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 312/1998 Sb., vyhl. č. 320/1999 Sb., vyhl.
č. 73/2000 Sb., vyhl. č. 72/2001 Sb., vyhl. č. 552/2002 Sb., vyhl. č. 365/2004 Sb.
a vyhl. č. 506/2005 Sb.

č. 182/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění zák. č. 307/1993 Sb. a vyhl.
č. 285/1995 Sb.

č. 31/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních
sociální péče, ve znění vyhl. č. 138/1994 Sb., vyhl. č. 146/1995 Sb., vyhl. č. 66/
1996 Sb., vyhl. č. 262/1996 Sb., vyhl. č. 205/1997 Sb., vyhl. č. 145/1998 Sb., vyhl.
č. 172/1999 Sb., vyhl. č. 73/2001 Sb., vyhl. č. 425/2001 Sb., vyhl. č. 551/2002 Sb.,
vyhl. č. 5/2004 Sb. a vyhl. č. 34/2005 Sb.

č. 82/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stravování v zařízeních sociální
péče, ve znění vyhl. č. 139/1994 Sb., vyhl. č. 147/1995 Sb., vyhl. č. 263/1996 Sb.,
vyhl. č. 146/1998 Sb. a vyhl. č. 6/2004 Sb.

č. 83/1993 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

č. 91/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě za poskytování sociální
péče ve zdravotnických zařízeních

č. 310/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví stupně zdravotního
postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve
znění vyhl. č. 156/1997 Sb.

č. 207/1995 Sb.
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Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhl. č. 157/1997 Sb., vyhl. č. 302/1997 Sb. a vyhl.
č. 40/2000 Sb.

č. 284/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

č. 161/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti
organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhl. č. 112/2005 Sb.

č. 398/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje
životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní
stravování

č. 308/2003 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2003 pro účely odvodu do státního rozpočtu
podle zákona o zaměstnanosti

č. 466/2003 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely státní
sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční
mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2003

č. 311/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhl.
č. 507/2005 Sb.

č. 518/2004 Sb.

Vyhláška o rekvaliﬁkaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvaliﬁkaci zaměstnanců

č. 519/2004 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely odvodu do státního rozpočtu
podle zákona o zaměstnanosti

č. 624/2004 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny
pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2005

č. 648/2004 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro
určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech
státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2005

č. 649/2004 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely zákona o zaměstnanosti

č. 52/2005 Sb.

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

č. 188/2005 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely státní
sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční
mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2004

č. 233/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989
Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice, ve znění
vyhlášky č. 263/1991 Sb.

č. 306/2005 Sb.
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Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2005 pro účely zákona o zaměstnanosti

č. 487/2005 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny
pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2006

č. 488/2005 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro
určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech
státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2006

č. 489/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb
stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

č. 496/2005 Sb.
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F) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Oblast investiční politiky
Zákon o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/
2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb.

č. 40/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace
stavby

č. 239/2004 Sb.

Vyhláška o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005
Sb.

č. 240/2004 Sb.

Oblast regionální politiky
Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 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.

č. 12/2002 Sb.
(úplné znění publikováno
pod č. 11/2006 Sb.)

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. a zákona č. 122/2004 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.

Oblast územního plánování a stavebního řádu
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona
č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 95/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/
2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb.,
zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 300/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb.

č. 50/1976 Sb.

Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve
znění vyhlášky č. 570/2002 Sb.

č. 135/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění
vyhlášky č. 492/2002 Sb.

č. 132/1998 Sb.

Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu

č. 137/1998 Sb.

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

č. 369/2001 Sb.
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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. a zákona č. 224/2003 Sb.

č. 360/1992 Sb.
(úplné znění vyhlášeno
pod č. 150/2004 Sb.)

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. 360/2005 Sb.

č. 116/1990 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. a zákona č. 179/2005 Sb.

č. 72/1994 Sb.

Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník

č. 258/1995 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 zákona č.
391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 179/2005
Sb.

č. 211/2000 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.

č. 481/2000 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu
regenerace panelových sídlišť

č. 494/2000 Sb.

Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití ﬁnančních prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých
fyzickým osobám;

č. 80/2001 Sb.

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části
úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy,
modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/
2002 Sb. a nařízení vlády č. 152/2004 Sb.

č. 299/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii
na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

č. 372/2001 Sb.

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy
a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb. a nařízení vlády
č. 59/2004 Sb.

č. 396/2001 Sb.

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou

č. 466/2001 Sb.

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.

č. 97/2002 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách poskytování příspěvku k hypotečnímu úvěru osobám
mladším 36 let, ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb.

č. 249/2002 Sb.
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Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru
na úhradu nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými
povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.

č. 396/2002 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.

č. 104/2003 Sb.

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části
nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby

č. 146/2003 Sb.

Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití ﬁnančních prostředků k úhradě
úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

č. 370/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

č. 371/2004 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

č. 616/2004 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)

č. 378/2005 Sb.

Nařízení vlády vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů

č. 465/2005 Sb.

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

č. 28/2006 Sb.

Oblast veřejných dražeb
Zákon 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. a zákona č. 377/2005 Sb.

č. 26/2000 Sb.

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 zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 39/2004 Sb.

č. 159/1999 Sb.

Vyhláška o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon
průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu

č. 295/2001 Sb.
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G) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
I. Oblast hospodářské a surovinové politiky
A) Platné právní předpisy
Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 542/1991 Sb., zák. č. 169/1993 Sb., zák. č. 128/1999
Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 124/2000 Sb., zák. č. 315/2001 Sb., zák. č. 206/
2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 226/2003 Sb., zák. č. 227/2003 Sb. a zák.
č. 3/2005 Sb.

č. 61/1988 Sb.

Zákon o státním podniku, ve znění zák. č. 30/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák.
č. 103/2001Sb., zák. č. 77/2002 Sb., zák. č. 202/2002 Sb. a zák. č. 480/2003 Sb.

č. 77/1997 Sb.

Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za
hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů

č. 158/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele
státních podniků okresními úřady, ve znění nař. vlády č. 316/1995 Sb. a nař. vlády
č. 309/1996 Sb.

č. 270/1994 Sb.

Vyhláška Ministerstva hospodářství ČR o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhl. MPO č.
426/2001 Sb.

č. 617/1992 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní
použití při jejich uvádění na trh, ve znění nař. vlády č. 416/2003 Sb. a vyhl. č.
63/2005 Sb.

č. 358/2001 Sb.

Vyhláška MPO, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel
na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti

č. 229/2004 Sb.

Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví, ve znění nař. vlády č. 397/2004 Sb.

č. 287/2001 Sb.

II. Oblast živností, podpory malého a středního podnikání, vnitřního obchodu,
ochrany spotřebitele a standardizace
A) Platné právní předpisy
Zákon ČNR o České obchodní inspekci, ve znění zák. č. 240/1992 Sb., zák. č.
22/1997 Sb., zák. č. 110/1997 Sb., zák. č. 189/1999 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák.
č. 145/2000 Sb., zák. č. 102/2001 Sb., zák. č. 321/2001Sb., zák. č. 205/2002 Sb.,
zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 226/2003 Sb., zák. č. 439/2003 Sb. a zák. č. 444/2005
Sb.

č. 64/1986 Sb.

Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., ve znění zák. č. 444/2005 Sb.

č. 321/2001 Sb.

Zákon o metrologii, ve znění zák. č. 4/1993 Sb., zák. č. 20/1993 Sb., zák. č.
119/2000 Sb. a zák. č. 226/2003 Sb.

č. 505/1990 Sb.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zák. č. 231/1992
Sb., zák. č. 591/1992 Sb., zák. č. 600/1992 Sb., zák. č. 273/1993 Sb., zák. č.
303/1993 Sb., zák. č. 38/1994 Sb., zák. č. 42/1994 Sb., zák. č. 136/1994 Sb., zák. č.
200/1994 Sb., zák. č. 237/1995 Sb., zák. č. 286/1995 Sb., zák. č. 94/1996 Sb., zák.
č. 95/1996 Sb., zák. č. 147/1996 Sb., zák. č. 19/1997 Sb., zák. č. 49/1997 Sb., zák.

č. 455/1991 Sb.

Částka 3

Částka 3

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

č. 61/1997 Sb., zák. č. 79/1997 Sb., zák. č. 217/1997 Sb., zák. č. 280/1997 Sb., zák.
č. 15/1998 Sb., zák. č. 883/1998 Sb., zák. č. 157/1998 Sb., zák. č. 167/1998 Sb., zák.
č. 159/1999 Sb., zák. č. 356/1999 Sb., zák. č. 358/1999 Sb., zák. č. 360/1999 Sb.,
zák. č. 363/1999 Sb., zák. č. 27/2000 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 121/2000 Sb.,
zák. č. 122/2000 Sb., zák. č. 123/2000 Sb., zák. č. 124/2000 Sb., zák. č. 149/2000
Sb., zák. č. 151/2000 Sb., zák. č. 158/2000 Sb., zák. č. 159/2000 Sb., zák. č. 247/
2000 Sb., zák. č. 249/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 309/2000 Sb., zák. č.
362/2000 Sb., zák. č. 409/2000 Sb., zák. č. 458/2000 Sb., zák. č. 100/2001 Sb., zák.
č. 120/2001 Sb., zák. č. 164/2001 Sb., zák. č. 256/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb.,
zák. č. 477/2001 Sb., zák. č. 478/2001 Sb., zák. č. 501/2001 Sb.(ke dni 31.března
2003 zrušen nálezem Ústavního soudu č. 476/2002 Sb.), zák. č. 86/2002 Sb., zák.
č. 119/2002 Sb., zák. č. 174/2002 Sb., zák. č. 281/2002 Sb., zák. č. 308/2002 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 88/2003 Sb., zák. č. 130/2003 Sb., zák. č. 162/2003
Sb., zák. č. 224/2003 Sb., zák. č. 228/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č.
354/2003 Sb., zák. č. 438/2003 Sb., zák. č. 38/2004 Sb., zák. č. 119/2004 Sb., zák.
č. 167/2004 Sb., zák. č. 257/2004 Sb., zák. č. 326/2004 Sb., zák. č. 499/2004 Sb.,
zák. č. 695/2004 Sb., zák. č. 58/2005 Sb., zák. č. 95/2005 Sb., zák. č. 127/2005 Sb.,
zák. č. 215/2005 Sb.,zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 358/2005 Sb., zák. č. 428/2005
Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.
Zákon ČNR o živnostenských úřadech, ve znění zák. č. 286/1995 Sb., zák. č.
132/2000 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 284/2004 Sb.

č. 570/1991 Sb.

Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zák. č. 1/2004 Sb. a zák. č. 690/2004 Sb.

č. 47/2002 Sb.

Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění zák. č. 217/1993 Sb., zák. č. 40/1995 Sb.,
zák. č. 104/1995 Sb., zák. č. 110/1997 Sb., zák. č. 356/1999 Sb., zák. č. 64/2000
Sb., zák. č. 145/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 102/2001 Sb., zák. č.
452/2001 Sb., zák. č. 447/2001 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák.
č. 227/2003 Sb., zák. č. 277/2003 Sb., zák. č. 439/2003 Sb., zák. č. 119/2004 Sb.,
zák. č. 217/2004 Sb., zák. č. 186/2004 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 634/1992 Sb.

Zákon ČNR o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,
metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zák. č. 22/1997 Sb., zák. č. 119/2000
Sb., zák. č. 137/2002 Sb. a zák. č. 309/2002 Sb.

č. 20/1993 Sb.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění zákona č. 146/2002 Sb. a zák. č.
277/2003 Sb.

č. 102/2001 Sb.

Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zák. č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zák.
č. 258/2000 Sb., zák. č. 231/2001 Sb., zák. č. 256/2001 Sb., zák. č. 138/2002 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 132/2003 Sb., zák. č. 217/2004 Sb., zák. č. 326/2004
Sb., zák. č. 480/2004 Sb., zák. č. 384/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 40/1995 Sb.

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 102/2001 Sb., zák. č. 205/2002 Sb.,
zák. č. 226/2003 Sb. a zák. č. 277/2003 Sb.

č. 22/1997 Sb.

Zákon o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zák. č. 105/1995
Sb., zák. č. 70/2000 Sb., zák. č. 285/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 229/1992 Sb.

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění zák. č.
209/2000 Sb.

č. 59/1998 Sb.

Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních
pobídkách), ve znění zák. č. 453/2001 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 19/2004
Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 62/2005 Sb. a zák. č. 443/2005 Sb.

č. 72/2000 Sb.
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Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně
zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zák. č. 119/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb.,
zák. č. 227/2003 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 156/2000 Sb.

Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných
potravinářských výrobků

č. 396/2004 Sb.

Vyhláška MPO, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

č. 335/2004 Sb.

Vyhláška MPO, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie

č. 369/2002 Sb.

Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace výskytu nebezpečných
potravinářských výrobků

č. 396/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení

č. 179/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

č. 163/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nař. vlády č. 128/2004 Sb.

č. 190/2002 Sb.

Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických
předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády
č. 178/2004 Sb.

č. 339/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková
zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nař. vlády č. 541/2004 Sb.

č. 42/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí

č. 17/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility

č. 18/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

č. 24/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky

č. 19/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

č. 21/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové
nádoby

č. 20/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve
znění nař. vlády č. 621/2004 Sb.

č. 26/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné
systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

č. 23/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných
paliv

č. 22/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví graﬁcká podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.

č. 179/1997 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení
vlády č. 127/2004 Sb.

č. 27/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva , ve znění nařízení vlády
č. 126/2004 Sb.

č. 25/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky

č. 185/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení
vlády č. 468/2000 Sb., nař. vlády č. 492/2004 Sb. a nař. vlády č. 100/2005 Sb.

č. 140/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví graﬁcká podoba označení CE

č. 291/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění
nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nař. vlády č. 78/1999 Sb., nař. vlády č. 323/2000
Sb. a nař. vlády č. 329/2002 Sb.

č. 173/1997 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou
činností

č. 326/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění
nařízení vlády č. 491/2004 Sb. a nař. vlády č. 100/2005 Sb.

č. 469/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel
povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost

č. 209/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvaliﬁkačních zkoušek nahrazujících odbornou
způsobilost pro provozování živností řemeslných, ve znění vyhl. č. 235/2000 Sb.

č. 154/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění vyhl. č. 632/2004
Sb.

č. 371/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob označování
textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhl. č. 9/2005 Sb.

č. 92/1999 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových
směsí textilních vláken

č. 93/1999 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých při jejich hlavních částech

č. 94/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vzor tiskopisu pro
uplatnění záměru získat investiční pobídky

č. 242/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zjišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhl. č. 344/2002 Sb.

č. 262/2000 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřící přístroje pro měření objemové
hmotnosti obilí označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.

č. 29/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému
ověřování a měřidla podléhající schválení typu

č. 345/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřících jednotkách
a ostatních jednotkách a o jejich označování

č. 264/2000 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče

č. 66/2004 Sb.
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Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na kyvadlová kladiva

č. 67/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tvrdoměry na kovy

č. 68/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton

č. 69/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na trhací stroje a lisy

č. 70/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřící sestavy s Epsteinovým přístrojem
pro měření magnetických vlastností plechů pro elektroniku

č. 71/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřící sestavy pro měření magnetických
charakteristik magnetů

č. 72/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech

č. 265/2000 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

č. 335/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů
hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo
objemu

č. 328/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení hotově baleného
zboží podle objemu kapalných výrobků

č. 329/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví řada jmenovitých
hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného
zboží

č. 330/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu , kterou se stanoví požadavky týkající
se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží

č. 331/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví některé postupy při
schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označených značkou EHS, ve
znění vyhl. č. 260/2003 Sb. a vyhl. č. 509/2004 Sb.

č. 332/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb.

č. 333/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003
Sb.

č. 334/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb.

č. 335/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb.

č. 336/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách
silničních vozidel, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb.

č. 337/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb.

č. 338/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb.

č. 339/2000 Sb.
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Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení
k těmto průtokoměrům, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb.

č. 21/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí
systémy pro kapaliny jiné než voda ozančované značkou EHS, ve znění vyhl. č.
260/2003 Sb.

č. 22/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou EHS, ve znění
vyhl. č. 260/2003 Sb.

č. 249/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pásové
dopravníkové váhy označované značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb.

č. 250/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, která jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb.

č. 30/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003
Sb.

č. 31/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na závaží
vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, ozančovaná značkou EHS, ve
znění vyhl. č. 260/2003 Sb.

č. 32/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední přesnosti od 1 kg do 10 kg, označovaná značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb.

č. 33/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování
výrobků z křišťálového skla

č. 379/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému
ověřování a měřidla podléhající schválení typu

č. 345/2002 Sb.

III. Oblast průmyslu, hutnictví, energetiky a stavebnictví
A) Platné právní předpisy
Zákon FS o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zák.
č. 19/1993 Sb. a zák. č. 127/2003 Sb.

č. 539/1992 Sb.

Zákon ČNR o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých
kovů, ve znění zák. č. 309/2002 Sb.

č. 19/1993 Sb.

Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zák. ČNR č. 587/1992
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zák. ČNR č.
588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zák. č. 95/1996 Sb., zák. č. 304/2000 Sb., zák. č. 442/2003 Sb., zák. č. 354/2003
Sb., zák. č. 237/2004 Sb. a zák. č. 291/2005 Sb.

č. 136/1994 Sb.

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 125/2005 Sb. a zák. č. 345/2005 Sb.

č. 356/2003 Sb.
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Vyhláška, kterou se se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné
chemické látce a přípravku, ve znění vyhl. č. 460/2005 Sb.

č. 321/2004 Sb.

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. č. 83/1998 Sb., zák. č.
71/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 310/2002 Sb., zák.
č. 320/2002 Sb., zák. č. 279/2003 Sb., zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 1/2005 Sb., zák.
č. 253/2005 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 18/1997 Sb.

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 140/1961 Sb.
(trestní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zák. č. 249/2000 Sb., zák.
č. 356/2003 Sb. a zák. č. 186/2004 Sb.

č. 19/1997 Sb.

Zákon o hospodaření energií, ve znění zák. č. 359/2003 Sb., zák. č. 694/2004 Sb.
a zák. č. 180/2005 Sb.

č. 406/2000 Sb.

Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zák. č. 151/2002 Sb.,
zák. č. 262/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 278/2003 Sb., zák. č. 356/2003
Sb. a zák. č. 670/2004 Sb.

č. 458/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení na jaderný
účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nař. vlády
č. 46/2005 Sb.

č. 416/2002 Sb.

Nařízení vlády o zóně havarijního plánování

č. 11/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanovuje způsob tvorby
rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV.
kategorie z provozu

č. 360/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí puncovní zákon

č. 363/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu , kterou se stanoví výše puncovních
poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhl. č. 67/1995 Sb., vyhl. č. 325/2000
Sb. a vyhl. č. 364/2003 Sb.

č. 53/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost
užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, ve znění vyhl. č. 478/2005
Sb.

č. 150/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění
a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro
přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení
budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení
účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie

č. 151/2001 Sb.
č. 152/2001 Sb.

č. 153/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce

č. 195/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro
přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla

č. 212/2001 Sb.
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Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění vyhl. č. 425/2004 Sb.

č. 213/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů
energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné

č. 214/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách

č. 291/2001 Sb.

Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu
hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných
zdrojů

č. 63/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnosti
užití energie pro elektrické spotřebiče

č.442/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky

č. 481/2005 Sb.

Vyhláška o podrobnostech o činnosti Bilančního centra

č. 114/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření
elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhl. č. 450/2003 Sb. a vyhl. č.
326/2005 Sb.

č. 218/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení

č. 221/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny

č. 222/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo
zrušení, ve znění vyhl. č. 118/2005 Sb.

č. 245/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů

č. 439/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podmínkách připojení a dopravy
elektřiny v elektrizační soustavě, ve znění vyhl. č. 300/2003 Sb.

č. 18/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob organizace
krátkodobého trhu s elektřinou, ve znění vyhl. 431/2004 Sb.

č. 19/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví Pravidla provozu
přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

č. 251/2001 Sb.

Vyhláška o stavech nouze v plynárenství

č. 375/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa

č. 224/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu
podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé
držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie

č. 223/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku
a odstraňování stavu nouze v teplárenství

č. 225/2001 Sb.

Strana 121

Strana 122

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení
a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhl. č. 348/2000
Sb., vyhl. č. 443/2003 Sb. a vyhl. č. 230/2004 Sb.

č. 186/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovoleném výrobním provedení
plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

č. 370/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo
stávajícího stavu nouze v elektroenergetice

č. 219/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých
opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

č. 50/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, o dispečerském řádu elektrizační
soustavy České republiky

č. 220/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách
a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasiﬁkace,
balení a označování chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhl. č.
369/2005 Sb.

č. 232/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné
chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhl. č. 460/2005 Sb.

č. 231/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství

č. 240/1999 Sb.

IV. Oblast vnějších ekonomických a mezinárodních obchodních vztahů
– licenční správa
A) Platné právní předpisy
Zákon o hospodářských stycích se zahraničím, jak vyplývá ze změn a doplňků
provedených zák. č. 102/1988 Sb., zák. č. 113/1990 Sb., zák. č. 513/1991 Sb., zák.
č. 228/1992 Sb., zák. č. 223/1994 Sb. a zák. č. 62/2000 Sb.

č. 42/1980 Sb.

Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zák. č. 455/
1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a zák. č. 140/1961 Sb. (trestní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zák. č. 310/2002 Sb., zák. č. 357/2004 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 38/1994 Sb.

Zákon o pojišťování a ﬁnancování vývozu se státní podporou a o doplnění zák.
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zák. č. 60/1998 Sb., zák. č. 188/1999 Sb., zák. č. 282/2002 Sb. a zák. č.
377/2005 Sb.

č. 58/1995 Sb.

Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje
z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

č. 228/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za
nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení

č. 230/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České
republiky, ve znění nař. vlády č. 66/2003 Sb. a nař. vlády č. 194/2003 Sb.

č. 162/2002 Sb.

Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží
a technologií dvojího užití

č. 594/2004 Sb.
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Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní
povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certiﬁkát pro zboží a technologie dvojího
užití

č. 595/2004 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu vývozu některých plastických trhavin

č. 47/1989 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádějí některá ustanovení
zák. č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zák. č. 40/1961 Sb. (trestní zákon), ve znění pozdějších
předpisů

č. 89/1994 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, ve znění vyhl.
č. 102/1997 Sb.

č. 206/1997 Sb.
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H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb.

č. 561/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

č. 562/2004 Sb.

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění zák.
č. 383/2005 Sb.

č. 563/2004 Sb.

Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 255/2001 Sb., č. 16/2002 Sb., č. 284/2002
Sb. č. 562/2004 Sb. a č. 383/2005 Sb.

č. 306/1999 Sb.

Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění
zákonů č. 79/2002 Sb., č. 428/2003 Sb. a č. 376/2004 Sb.

č. 364/2000 Sb.

Zákon o podpoře sportu ve znění zák. č. 219/2005 Sb.

č. 115/2001 Sb.

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
ve znění nálezu Ústavního soudu ČR vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č.
562/2004 Sb. č. 563/2004 Sb. a zákona č. 383/2005 Sb.

č. 109/2002 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb. , o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.

č. 383/2005 Sb.

Nařízení vlády ČR o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického
vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich
materiálnímu a ﬁnančnímu zabezpečení

č. 230/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR o hmotném a ﬁnančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických
zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR

č. 273/1992 Sb.

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

č. 689/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických
pracovníků

č. 75/2005 Sb.

Vyhláška MŠ o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při
zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a vyhlášky č. 197/1994 Sb.

č. 140/1968 Sb.

Vyhláška MŠMT o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění
zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek č. 235/2003 Sb. a č. 672/2004 Sb.

č. 442/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého
jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky.

č. 137/1993 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních ve znění vyhlášky č. 339/2004 Sb.

č. 334/2003 Sb.

Vyhláška MŠMT o akreditaci zařízení k provádění rekvaliﬁkace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

č. 524/2004 Sb.
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Vyhláška MŠMT kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách

č. 671/2004 Sb.

Vyhláška MŠMT o vyšším odborném vzdělávání.

č. 10/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o podmínkách uznání rovnocennosti a nostriﬁkace vysvědčení
vydaných zahraničními školami.

č. 12/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

č. 13/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o předškolním vzdělávání.

č. 14/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy.

č. 15/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o organizaci školního roku.

č. 16/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce
a výkonu inspekční činnosti.

č. 17/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.

č. 33/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.

č. 47/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky.

č. 48/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

č. 54/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o podmínkách organizace a ﬁnancování soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání.

č. 55/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

č. 64/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah
mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně
krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška
o krajských normativech). zrušena ke dni 1.1.2006

č. 65/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o základním uměleckém vzdělávání.

č. 71/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních.

č. 72/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

č. 73/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o zájmovém vzdělávání.

č. 74/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o školním stravování.

č. 107/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských
účelových zařízeních.

č. 108/2005 Sb.
č. 223/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o některých dokladech o vzdělání.
Vyhláška MŠMT, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.

č. 224/2005 Sb.
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Částka 3

Vyhláška MŠMT o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

č. 317/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo
vysokých školách

č. 322/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).

č. 364/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT o krajských normativech

č. 492/2005 Sb.

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: 33 377/2004-45 ze
dne 25. února 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí
krajské úřady rozpis ﬁnančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle
§ 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle kterých provádějí
obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů ﬁnančních
prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.

(publ.) pod č. 2 v částce 3/2005 V. v. ČR

Směrnice Ministerstva vnitra č. j. SC-885/2005 ze dne 30. května 2005 k zákonu
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění
pozdějších předpisů

(publ.) pod č. 3 v částce 4/2005 V. v. ČR

Sdělení ke směrnici Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 19 963/
2005-44 ze dne 4. srpna 2005, kterou se stanoví závazná osnova a postup, podle
kterých zpracovávají krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
rozbory hospodaření s ﬁnančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými
podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

(publ.) pod v částce 5/2005 V. v. ČR

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 19 963/2005-44 ze dne
4. srpna 2005, kterou se stanoví závazná osnova a postup, podle kterých zpracovávají krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozbory hospodaření
s ﬁnančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)

(publ.) pod č. 6 v částce 5/2005 V. v. ČR

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 28 768/2005-45 ze
dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí
krajské úřady rozpis ﬁnančních prostředků státního rozpočtu

(publ.) pod v částce 6/2005 V. v. ČR

Směrnice MŠMT k postupu orgánů krajů v přenesené působnosti při zařazování
škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení
a školských zařízení, k provádění změn v údajích vedených v síti .kol, předškolních
zařízení a školských zařízení a k řízení o vyřazování škol, předškolních zařízení
a školských zařízení ze sítě .kol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j.
16 394/2001-21

(publ.) pod č. 4 v částce 4/2001 V. v. ČR

Směrnice MŠMT, kterou se pro příspěvkové organizace v působnosti MŠMT
a Českou školní inspekci upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, č. j. 31 286/2001-14

Věstník MŠMT sešit 2/2002,
Ústřední věstník částka 1/2003

Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do
škol a školských zařízení č. j. 13 710/2001-24

Věstník MŠMT sešit 9/2002,
(publ.) pod č. 5 v částce 4/2002 V. v. ČR

Částka 3
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Směrnice MŠMT k Osnově rozborů hospodaření .kol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými orgány za rok 2004 a sdělení MŠMT k této
směrnici, č. j. 19 767/2004-44

(publ.) V. v. ČR částka 3/2004

Směrnice MŠMT pro provádění Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů č.
j. 23 377/2004-54. Strana 82 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Částka
3 Instrukce M. o školních knihovnách č. j. 21 240/79-24

Věstník MŠ a MK sešit 9/1979,
(publ.) V. v. ČSR NV částka 5/1979

Instrukce MŠ o zřizování základních informačních středisek soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací na středních odborných školách č.j.
8 590/81-211

Věstník MŠ a MK sešit 9/1981,
(publ.) V. v. ČSR NV částka 14/1981

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČSR, Ministerstva vnitra a životního prostřed
í ČSR, Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČSR o postupu při výkonu soudních rozhodnutí o výchově
nezletilých dětí č. j. 698/88-L

Věstník MŠ a MK sešit 2-3/1989

Výnos M. o propůjčování čestných názvů školám a školským zařízením v oboru
jeho působnosti č. j. 24 925/69-II/3a

Věstník MŠ a MK sešit 8/1969, (reg.)
částka 4/1969 Ú. v.

Oznámení MŠMT č. j. 20 533/2001-44 o postupu vyúčtování dotací poskytnutých
soukromým školám, předškolním a školským zařízením

(publ.) V. v. ČR částka 7/2001
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I) MINISTERSTVO VNITRA
Předpisy jsou v rámci odvětví, popř. v rámci dílčího úseku, dále členěny na
soupis platných právních předpisů (oddíl A) a soupis směrnic (instrukcí), tedy
interních normativních aktů řízení (oddíl B).
V seznamu jsou užívány tyto zkratky:
Sb.
Sbírka zákonů
Ú.l.
Úřední list
Ú.v.
Ústřední věstník
V.v. ČSR NV Věstník vlády ČSR pro národní výbory
V.v. ČR
Věstník vlády ČR pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí
V.v.
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
A. Úvodem se uvádějí platné právní předpisy, které jsou základními právními
normami pro činnost orgánů krajů a orgánů obcí na všech úsecích spravovaného
odvětví, a to:
Ústava České republiky, změna úst. zák. č. 347/1997 Sb., úst. zák. č. 300/2000 Sb.,
úst. zák. č. 448/2001 Sb., zák. č. 395/2001 Sb. a zák. č. 515/2002 Sb.

č. 1/1993 Sb.

Usnesení předsednictva o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky, změna úst. zák. č. 162/1998 Sb.

č. 2/1993 Sb.

Ústavní zákon ČNR, o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské
Federativní Republiky

č. 4/1993 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních
právech

č. 120/1976 Sb.

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně lidských
práv a základních svobod, ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, ve znění sdělení MZV č.
243/1998 Sb.

č. 209/1992 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Protokolu č. 11 k Úmluvě
o ochraně lidských práv a svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní
ustavený

č. 243/1998 Sb.

Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění
zák. č. 34/1970 Sb., zák. č. 60/1988 Sb., zák. č. 173/1989 Sb., zák. opatř. předs.
ČNR č. 9/1990 Sb., zák. č. 126/1990 Sb., zák. č. 203/1990 Sb., zák. č. 288/1990
Sb., zák. opatř. předs. ČNR č. 305/1990 Sb., zák. č. 575/1990 Sb., zák. č. 173/1991
Sb., zák. č. 283/1991 Sb. a se zřetelem na úst. zák. č. 53/1990 Sb. a ústavní zák. č.
101/1990 Sb., zák. č. 19/1992 Sb., zák. č. 23/1992 Sb., zák. č. 103/1992 Sb., zák.
č. 167/1992 Sb., zák. č. 239/1992 Sb., zák. opatř. předs. ČNR č. 350/1992 Sb., zák.
č. 474/1992 Sb., zák. č. 548/1992 Sb., zák. č. 358/1992 Sb., zák. č. 359/1992 Sb.,
zák. č. 21/1993 Sb., zák. č. 166/1993 Sb., zák. č. 285/1993 Sb., zák. č. 47/1994
Sb., zák. č. 89/1995 Sb., zák. č. 289/1995 Sb., zák. č. 135/1996 Sb. (část), zák. č.
272/1996 Sb., zák. č. 152/1997 Sb., zák. č. 15/1998 Sb., zák. č. 148/1998 Sb., zák.
č. 63/2000 Sb., zák. č. 130/2000 Sb., zák. č. 204/2000 Sb., zák. č. 365/2000 Sb., zák.
č. 154/2000 Sb., zák. č. 239/2000 Sb., zák. č. 257/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb.,
zák. č. 458/2000 Sb., zák. č. 256/2001 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 47/2002 Sb.,
zák. č. 219/2002 Sb., zák. č. 517/2002 Sb., zák. č. 62/2003 Sb., zák. č. 162/2003 Sb.,
zák. č. 18/2004 Sb., zák. č. 362/2004 Sb., zák. č. 421/2004 Sb., zák. č. 499/2004 Sb.,
zák. č. 501/2004 Sb., zák. č. 587/2004 Sb., zák. č. 95/2005 Sb., zák. č. 127/2005
Sb. a zák. č. 290/2005 Sb.

č. 2/1969 Sb.

Zákon o právu petičním

č. 85/1990 Sb.

Částka 3

Částka 3
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Zákon o státní kontrole (platí pouze třetí část – Kontrolní řád), ve znění zák. č.
166/1993 Sb., zák. č. 148/1998 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 274/2003 Sb.,
zák. č. 501/2004 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 552/1991 Sb.

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zák. č. 331/1993 Sb., zák. č.
117/1994 Sb., zák. č. 224/1994 Sb., zák. č. 58/1995 Sb., zák. č. 236/1995 Sb., nálezu Úst. soudu č. 296/1995 Sb., zák. č. 148/1998 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák.
č. 220/2000 Sb., zák. č. 442/2000 Sb., zák. č. 239/2001 Sb., zák. č. 127/2002 Sb.,
zák. č. 282/2002 Sb., zák. č. 179/2005 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 166/1993 Sb.

Zákon o Ústavním soudu, ve znění zák. č. 331/1993 Sb., zák. č. 236/1995 Sb., zák.
č. 77/1998 Sb., zák. č. 18/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 48/2002 Sb., zák.
č. 202/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 114/2003 Sb., zák. č. 120/2004 Sb.
a zák. č. 83/2004 Sb.

č. 182/1993 Sb.

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zák. č. 120/2001 Sb., zák. č. 234/2002 Sb.
a zák. č. 539/2004 Sb.

č. 82/1998 Sb.

Nařízení vlády , kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb. , o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich
činnosti (notářský řád)

č. 116/1998 Sb.

Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění
zák. č. 164/1999 Sb., zák. č. 18/2000 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 363/2000 Sb.,
zák. č. 30/2000 Sb., zák. č. 60/2001 Sb., zák. č. 322/2001 Sb., zák. č. 151/2002 Sb.,
zák. č. 310/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 436/2003 Sb., zák. č. 257/2004
Sb., zák. č. 386/2004 Sb., zák. č. 190/2005 Sb., zák. č. 220/2005 Sb., zák. č. 290/
2005 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 148/1998 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zák. č.
227/2000 Sb. a zák. č. 177/2001 Sb., zák. č. 450/2001 Sb., zák. č. 107/2002 Sb.,
zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 310/2002 Sb., zák. č. 517/2002 Sb., zák. č. 439/2004
Sb., zák. č. 480/2004 Sb., zák. č. 626/2004 Sb., zák. č. 413/2005 Sb. a zák.
č. 444/2005 Sb.

č. 101/2000 Sb.

Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,
ve znění zák. č. 485/1991 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 114/2000 Sb., zák. č.
277/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 172/1991 Sb.

Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ú.s. ČSFR ze dne 26. 11. 1992,
vyhlášeného dne 15. 12. 1992 v částce 116/1992 Sb., zák. č. 555/1992 Sb., zák. č.
254/1995 Sb., ve znění zák. č. 422/2000 Sb., zák. č. 147/2001 Sb., zák. č. 151/2002
Sb., zák. č. 312/2002 Sb. a zák. č. 309/2002 Sb.

č. 451/1991 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím (v ustanoveních přechodných a závěrečných je v § 20 odst. 1 a odst. 2 uvedena pozdější účinnost některých ustanovení
tohoto zákona), ve znění zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 159/2000 Sb., zák. č. 39/2001
Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 106/1999 Sb.

Zákon o Veřejném ochránci práv, ve znění zák. č. 265/2001 Sb., zák. č. 309/2002
Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 626/2004 Sb. a zák. č. 381/2005 Sb.

č. 349/1999 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění zák. č. 218/2000 Sb.

č. 360/1999 Sb.

Strana 129

Strana 130

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zák. č. 493/2000 Sb. (ruší článek 7), zák. č. 141/2001
Sb., zák. č. 187/2001 Sb., zák. č. 320/2001 Sb., zák. č. 450/2001 Sb., zák. č. 202/
2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 479/2003 Sb., zák. č. 186/2004 Sb., zák. č.
257/2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 482/2004 Sb., zák. č.1/2005 Sb., zák. č.
127/2005 Sb., zák. č. 377/2005 Sb., zák. č. 361/2005 Sb. a zák. č. 546/2005 Sb.

č. 218/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zák. č. 320/2001
Sb., zák. č. 450/2001 Sb., zák. č. 421/2004 Sb., zák. č. 557/2004 Sb., zák. č.
562/2004 Sb., zák. č. 635/2004 Sb. a zák. č. 342/2005 Sb.

č. 250/2000 Sb.

Obchodní zákoník, ve znění zák. č. 264/1992 Sb., zák. č. 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k zák. č. 4/1993 Sb.), zák. č. 600/1992 Sb., zák. č. 286/1993 Sb., zák. č.
156/1994 Sb., zák. č. 84/1995 Sb., zák. č. 94/1996 Sb., zák. č. 142/1996 Sb., zák.
č. 77/1997 Sb., zák. č. 15/1998 Sb., zák. č. 165/1998 Sb., zák. č. 356/1999 Sb., zák.
č. 27/2000 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 30/2000 Sb., zák. č. 105/2000 Sb., zák.
č. 370/2000 Sb., zák. č. 367/2000 Sb., zák. č. 120/2001 Sb., zák. č. 239/2001 Sb.,
zák. č. 353/2001 Sb., zák. č. 501/2001 Sb., zák. č. 15/2002 Sb., zák. č. 125/2002
Sb., zák. č. 126/2002 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 308/2002 Sb., zák. č.
309/2002 Sb., zák. č. 312/2002 Sb., zák. č. 476/2002 Sb., zák. č. 87/2003 Sb., zák.
č. 88/2003 Sb., zák. č. 437/2003 Sb., zák. č. 85/2004 Sb., zák. č. 257/2004 Sb., zák.
č. 360/2004 Sb., zák. č. 484/2004 Sb., zák. č. 499/2004 Sb., zák. č. 554/2004 Sb.,
zák. č. 179/2005 Sb., zák. č. 216/2005 Sb. , zák. č. 216/2005 Sb., zák. č. 377/2005
Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 513/1991 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných skutečností, ve znění nař.
vlády č. 89/1999 Sb., nař. vlády č. 152/1999 Sb., nař. vlády č. 17/2001 Sb., nař.
vlády č. 275/2001 Sb., nař. vlády č. 403/2001 Sb., nař. vlády č. 549/2002 Sb. a nař.
vlády č. 631/2004 Sb., zrušeno zák. č. 412/2005

č. 246/1998 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele
státních podniků okresními úřady, ve znění nař. vlády č. 316/1995 Sb. a nař. vlády
č. 309/1996 Sb.

č. 270/1994 Sb.

Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zák. č. 320/2002
Sb., zák. č. 114/2003 Sb., zák. č. 127/2005 Sb. a zák. č. 380/2005 Sb.

č. 309/1999 Sb.

Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění zák. č. 273/2001 Sb., zák. č. 320/2001
Sb., zák. č. 450/2001 Sb., zák. č. 311/2002 Sb., zák. č. 313/2002 Sb., zák. č. 59/2003
Sb., zák. č. 22/2004 Sb., zák. č. 216/2004 Sb., zák. č. 257/2004 Sb., zák. č. 421/2004
Sb., zák. č. 501/2004 Sb., zák. č. 626/2004 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 128/2000 Sb.

Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění zák. č. 273/2001 Sb., zák. č. 320/2001
Sb., zák. č. 450/2001 Sb., zák. č. 231/2002 Sb., zák. č. 321/2002 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zák. č. 229/2003 Sb., zák. č.
216/2004 Sb., zák. č. 257/2004 Sb., zák. č. 421/2004 Sb., zák. č. 501/2004 Sb., zák.
č. 626/2004 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 129/2000 Sb.

Zákon o hlavním městě Praze, ve znění zák. č. 145/2001 Sb., zák. č. 273/2001 Sb.,
zák. č. 320/2001 Sb., zák. č. 450/2001 Sb., zák. č. 311/2002 Sb., zák. č. 312/2002
Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 22/2004 Sb., zák. č. 216/2004 Sb., zák. č. 257/2004
Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zák. č. 421/2004 Sb., zák. č. 499/2004 Sb., zák. č.
501/2004 Sb. a zák. č. 626/2004 Sb.

č. 131/2000 Sb.

Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění zák. č. 46/2004 Sb.

č. 312/2002 Sb.

Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, ve znění zák. č. 387/2004 Sb.

č. 314/2002 Sb.

Částka 3

Částka 3
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Zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním
fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů

č. 387/2004 Sb.

Zákon o správním řízení (správní řád) ve spojení se zák. č. 283/1993 Sb., o státním
zastupitelství, ve znění zák. č. 261/1994 Sb., zák č. 201/1997 Sb., zák. č. 169/1999
Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 227/2000 Sb., zák. č. 226/2002 Sb. a zák. č.
309/2002 Sb. (účinnost do 31. 12. 2005)

č. 71/1967 Sb.

Zákon, správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (účinnost od 1. 1. 2006)

č. 500/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, ve
znění zák. č. 444/2005 Sb. (účinnost od 1. 1. 2006)

č. 501/2004 Sb.

Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nař.
vlády č. 337/2004 Sb. a nař. vlády č. 697/2004 Sb.

č. 37/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve
druhém pololetí roku 2004

č. 591/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních
samosprávných celků

č. 511/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních
samosprávných celků

č. 512/2002 Sb.

Zákon o přestupcích, ve znění zák. č. 337/1992 Sb., zák. č. 344/1992 Sb., zák. č.
359/1992 Sb., zák. č. 67/1993 Sb., zák. č. 290/1993 Sb., zák. č. 134/1994 Sb., zák.
č. 82/1995 Sb., zák. č. 237/1995 Sb., zák. č. 279/1995 Sb., zák. č. 289/1995 Sb.,
zák. č. 112/1998 Sb., zák. č. 168/1999 Sb., zák. č. 360/1999 Sb., zák. č. 29/2000 Sb.,
zák. č. 121/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 151/2000 Sb., zák. č. 258/2000
Sb., zák. č. 361/2000 Sb., zák. č. 370/2000 Sb., zák. č. 52/2001 Sb., zák. č. 164/
2001 Sb., zák. č. 254/2001 Sb., zák. č. 265/2001 Sb., zák. č. 273/2001 Sb., zák. č.
274/2001 Sb., zák. č. 312/2001 Sb., zák. č. 6/2002 Sb., zák. č. 62/2002 Sb., zák. č.
78/2002 Sb., zák. č. 216/2002 Sb., zák. č. 259/2002 Sb., zák. č. 285/2002 Sb., zák.
č. 311/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 218/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb.,
zák. č. 362/2003 Sb., zák. č. 47/2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 501/2004
Sb., zák. č. 559/2004 Sb., zák. č. 586/2004 Sb., zák. č. 95/2005 Sb., zák. č. 379/2005
Sb., zák. č. 392/2005 Sb. a zák. č. 411/2005 Sb.

č. 200/1990 Sb.

Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích,
zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě
Praze, ve znění zák. č. 217/2000 Sb., zák. č. 143/2001 Sb., zák. č. 86/2002 Sb.,
zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 22/2004 Sb., zák. č. 93/2004 Sb., zák. č. 99/2004 Sb.,
zák. č. 562/2004 Sb. a zák. č. 587/2004 Sb.

č. 132/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při
zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

č. 364/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušují nař. vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nař. vlády č. 315/1995 Sb. a nař. vlády č. 82/1992
Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady

č. 343/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nař. vlády č. 357/2000 Sb., o vztahu Ministerstva
vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného
orgánu, a nař. vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci
přednosty okresního úřadu, ve znění nař. vlády č. 428/2002 Sb.

č. 484/2002 Sb.
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Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 444/
1992 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu

č. 327/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení
o přestupcích, ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb.

č. 231/1996 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů

č. 385/2004 Sb.

Částka 3

B. Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce Ministerstva vnitra ze dne 28. května 1999 č.j.: VS – 956/99 – 04, jíž
se zrušují některé instrukce ministerstva vnitra ČSR týkající se národních výborů
a jejich organizací a některé instrukce Ministerstva vnitra České republiky týkající
se okresních úřadů a orgánů obcí (tato instrukce nabyla účinnosti dnem 14. června
1999; v téže částce V.v. ČR je uveřejněno „Sdělení“ Ministerstva vnitra, které
obsahuje seznam směrnic (instrukcí) MV, které zůstaly v platnosti)

(publ.) pod č. 1 v částce 2/1999 V.v. ČR

Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 27. října 2003 č.j.: MS – 1662/4-2003 k postupu krajských úřadů při provádění dozoru a kontroly obcí

(publ.) pod č. 6 v částce 9/2003 V.v. ČR

VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA
I. OCHRANA VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
A. Platné právní předpisy
Zákon o přestupcích, ve znění zák. č. 337/1992 Sb., zák. č. 344/1992 Sb., zák. č.
359/1992 Sb., zák. č. 67/1993 Sb., zák. č. 290/1993 Sb., zák. č. 134/1994 Sb., zák.
č. 82/1995 Sb., zák. č. 237/1995 Sb., zák. č. 279/1995 Sb., zák. č. 289/1995 Sb.,
zák. č. 112/1998 Sb., zák. č. 168/1999 Sb., zák. č. 360/1999 Sb., zák. č. 29/2000
Sb., (zák. č. 151/2000 Sb.), zák. č. 121/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č.
258/2000 Sb., zák. č. 361/2000 Sb., zák. č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu
č. 52/2001 Sb., zák. č. 164/2001 Sb., zák. č. 254/2001 Sb., zák. č. 265/2001 Sb., zák.
č. 273/2001 Sb., zák. č. 312/2001 Sb., zák. č. 6/2002 Sb., zák. č. 62/2002 Sb., zák. č.
78/2002 Sb., zák. č. 216/2002 Sb., zák. č. 259/2002 Sb., zák. č. 285/2002 Sb., zák.
č. 311/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 218/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb.,
zák. č. 362/2003 Sb., zák. č. 47/2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 501/2004
Sb., zák. č. 559/2004 Sb., zák. č. 586/2004 Sb., zák. č. 95/2005 Sb., zák. č. 379/2005
Sb., zák. č. 392/2005 Sb. a zák. č. 411/2005 Sb.

č. 200/1990 Sb.

Zákon o Policii České republiky, ve znění zák. č. 26/1993 Sb., zák. č. 67/1993 Sb.,
zák. č. 163/1993 Sb., zák. č. 326/1993 Sb., zák. č. 82/1995 Sb., zák. č. 152/1995
Sb. a zák. č. 18/1997 Sb. a ve spojení s nálezem Ú.s. č. 186/1997 Sb. k zák. č.
283/1991 Sb. (uveřejněný v částce 67/1997 Sb.), nález Ú.s. č. 138/1999 Sb., zák.
č. 168/1999 Sb., zák. č. 325/1999 Sb., zák. č. 326/2000 Sb., zák. č. 329/1999 Sb.,
zák. č. 105/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 361/2000 Sb., zák. č. 60/2001
Sb., zák. č. 120/2001 Sb., zák. č. 265/2001 Sb., zák. č. 216/2002 Sb., zák. č.
436/2003 Sb., zák. č. 362/2003 Sb., zák. č. 119/2004 Sb., zák. č. 288/2005 Sb.
a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 283/1991 Sb.

Zákon o obecní policii, ve znění zák. č. 67/1993 Sb., zák. č. 163/1993 Sb., zák.
č. 82/1995 Sb., zák. č. 153/1995 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 311/2002 Sb.
a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 553/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

č. 397/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o obecní policii

č. 88/1996 Sb.

Částka 3
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Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení
o přestupcích, ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb.

č. 231/1996 Sb.

II. STÁTNÍ SYMBOLY, ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ
A. Platné právní předpisy
Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zák. č. 176/2001
Sb.

č. 347/1997 Sb.

Zákon o územním členění státu, ve znění zák. č. 69/1967 Sb., zák. č. 29/1968 Sb.,
zák. č. 175/1968 Sb., zák. č. 40/1969 Sb., zák. 41/1969 Sb., ve znění zák. opatř.
před. ČNR č. 126/1971 Sb., zák. opatř. č. 126/1971 Sb. a zák. opatř. č. 248/1990
Sb., § 27 zák. č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti
a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zák. č. 147/2000 Sb.,
zák. č. 108/1995 Sb., zák. č. 132/2000 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 36/1960 Sb.

Zákon o státních symbolech České republiky, ve znění zák. č. 154/1998 Sb.

č. 3/1993 Sb.

Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

č. 352/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví
přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým
státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky
nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České
republiky

č. 87/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení území okresů České republiky a území
obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhl. č. 623/2004 Sb.

č. 564/2002 Sb.

Zákon o zajišťování obrany České republiky, ve znění zák. č. 320/2002 Sb. a zák.
č. 436/2004 Sb., zák. č. 413/2005

č. 222/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných
prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel
a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhl. č. 193/2001 Sb.

č. 326/2000 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů
obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

č. 388/2004 Sb.

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A VEŘEJNÉ SBÍRKY
A. Platné právní předpisy
Zákon o právu shromažďovacím, ve znění zák. č. 175/1990 Sb., zák. č. 151/2002
Sb., zák. č. 259/2002 Sb. a zák. č. 501/2004 Sb.

č. 84/1990 Sb.

Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
č. 117/2001 Sb.
IV. MIMOSOUDNÍ REHABILITACE
A. Platné právní předpisy
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Zákon o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zák. č. 264/1992 Sb., zák. č.
267/1992 Sb., zák. č. 133/1993 Sb., zák. č. 115/1994 Sb., zák. č. 116/1994 Sb.,
(k tomu nález Ústavního soudu č. 164/1994 Sb. uveř. v částce 52/1994 Sb.), zák.
č. 107/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/1997 Sb., zák. č. 134/1997 Sb., zák.
č. 78/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 153/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu
č. 57/1999 Sb., zák. č. 351/1999 Sb. a zák. č. 357/2005 Sb.

č. 87/1991 Sb.

Zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích,
ve znění zák. ČNR č. 544/1991 Sb., zák. opatř. předs. ČNR č. 345/1992 Sb., zák.
č. 133/1993 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 231/1991 Sb.

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

č. 198/1993 Sb.

Nařízení vlády, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích

č. 174/1991 Sb.

Nařízení vlády o výši ﬁnanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona
o mimosoudních rehabilitacích

č. 233/1991 Sb.

Nařízení vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem

č. 165/1997 Sb.

Nařízení vlády o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády
č. 405/2005 Sb.

č. 622/2004 Sb.

V. STÁTNÍ OBČANSTVÍ, MATRIKY
A. Platné právní předpisy
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zák.
č. 272/1993 Sb., zák. č. 140/1995 Sb., zák. č. 139/1996 Sb., zák. č. 194/1999 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 357/2003 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 40/1993 Sb.

Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění
zák. č. 15/1997 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 18/2004
Sb. (s účinností od 1. 3. 2006 zrušen zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých
zákonů (zákon o ověřování)

č. 41/1993 Sb.

Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) – (účinnost od 1. 3. 2006,
s výjimkou ustanovení § 30, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení zákona ve
Sbírce zákonů)

č. 21/2006 Sb.

Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu (účinnost od 1. 3. 2006)

č. 36/2006 Sb.

Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů,
ve znění zák. č. 320/2002 Sb.

č. 193/1999 Sb.

Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zák. č. 2/2002 Sb., zák. č.
217/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 519/2002 Sb., zák. č. 222/2003 Sb., zák.
č. 501/2004 Sb., zák. č. 539/2004 Sb., zák. č. 57/2005 Sb. a zák. č. 350/2005 Sb.

č. 325/1999 Sb.

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zák. č. 140/2001 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 217/2002 Sb., zák. č.
222/2003 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 501/2004 Sb., zák. č. 539/2004 Sb., zák.
č. 559/2004 Sb. a zák. č. 428/2005 Sb.

č. 326/1999 Sb.

Částka 3
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Zákon o dočasné ochraně cizinců

č. 221/2003 Sb.

Zákon o občanských průkazech, ve znění zák. č. 491/2001 Sb., zák. č. 320/2002 Sb.,
zák. č. 53/2004 Sb., zák. č. 559/2004 Sb., (úplné znění vyhlášeno pod č. 35/2005
Sb. v částce 7/2005 Sb.), a ve znění zák. č. 395/2005 Sb. (zák. č. 559/2004 Sb.
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou čl. I bodu 9 a čl. III bodu 57, které
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006, a dále čl. III bodu 4, který nabývá účinnosti
dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou,
Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody
podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných
hranicích pro Českou republiku, v platnost)

č. 328/1999 Sb.

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění zák. č. 2/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č.
53/2004 Sb., zák. č. 501/2004 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 133/2000 Sb.

Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 578/2002 Sb., zák. č. 165/2004 Sb., zák. č.
422/2004 Sb. a zák. č. 499/2004 Sb.

č. 301/2000 Sb.

Zákono nabývání a pozbývání československého státního občanství, ve znění zák.
č. 72/1958 Sb.

č. 194/1949 Sb.

Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního
občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky

č. 337/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů
ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu, ve
znění zák. č. 21/2006 Sb. (s účinností od 1. 3. 2006)

č. 138/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhl.
č. 230/2001, vyhl. č. 499/2001 Sb., vyhl. č. 566/2002 Sb., vyhl. č. 660/2004 Sb.
a vyhl. č. 539/2005 Sb.

č. 207/2001 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, ve
znění zák. č. 127/2005 Sb.

č. 53/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška
č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských
průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
vyhl. č. 661/2004 Sb.

č. 296/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů

č. 612/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních
dokladech

č. 642/2004 Sb.

B. Resortní směrnice (instrukce)
Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 2. června 2005 č. j. VS-95/60/2-2005 k jednotnému postupu matričních úřadů při souběžném vedení matričních knih pomocí
výpočetní techniky

(publ.) pod č. 4
v částce 4/2005 V.v. ČR
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VI. VOLBY, REFERENDUM, SDRUŽOVÁNÍ, SČÍTÁNÍ LIDU
A. Platné právní předpisy
Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
Ústavních zákonů

č. 515/2002 Sb.

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zák.
č. 468/1991 Sb., zák. č. 68/1993 Sb., zák. č. 189/1993 Sb., zák. č. 117/1994 Sb.,
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zák. č. 322/1996 Sb.,
zák. č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001 Sb.,
zák. č. 104/2001 Sb., zák. č. 170/2001 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 501/2004
Sb. a zák. č. 556/2004 Sb.

č. 424/1991 Sb.

Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů

č. 22/2004 Sb.

Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.
243/1999 Sb., zák. č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.
64/2001 Sb., zák. č. 491/2001 Sb., zák. č. 37/2002 Sb., zák. č. 171/2002 Sb., zák.
č. 230/2002 Sb., zák. č. 62/2003 Sb. a zák. č. 418/2004 Sb.

č. 247/1995 Sb.

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zák.
č. 273/2001 Sb., zák. č. 37/2002 Sb., zák. č. 230/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb.,
zák. č. 90/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 283/2005 Sb.

č. 130/2000 Sb.

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
zák. č. 230/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 90/2005 Sb. a nálezu Ústavního
soudu č. 283/2005 Sb.

č. 491/2001 Sb.

Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

č. 62/2003 Sb.

Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii
a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

č. 114/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zák. č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhl.
MV č. 401/2002 Sb. a vyhl. MV č. 565/2002 Sb.

č. 152/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhl.
MV č. 401/2002 Sb. a vyhl. MV č. 565/2002 Sb.

č. 59/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zák. č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 243/1999 Sb., zák. č. 204/2000 Sb., ve znění vyhl. MV č. 80/2002 Sb., vyhl.
MV č. 188/2002 Sb., vyhl. MV č. 401/2002 Sb. a vyhl. MV č. 565/2002 Sb.

č. 233/2000 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zák. č. 114/2003 Sb., o provádění
referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých
zákonů (zákon o provádění referenda)

č. 115/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce
a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do
Parlamentu České republiky

č. 396/2003 Sb.

Vyhláška o provedení zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů

č. 409/2003 Sb.

Částka 3
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VII. SPRÁVNÍ ČINNOSTI
A. Platné právní předpisy
Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve
znění zák. č. 217/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 539/2004 Sb. a zák. č.
559/2004 Sb., (úplné znění vyhlášeno pod č. 36/2005 Sb. v částce 7/2005 Sb.);
(zák. č. 559/2004 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou čl. I bodu 9
a čl. III bodu 57, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006, a dále čl. III bodu
4, který nabývá účinnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným
v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu Úmluvy, podepsané dne 19. června
1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským
královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném
odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku, v platnost)

č. 329/1999 Sb.

B. Resortní směrnice (instrukce)
Směrnice Ministerstva vnitra č. j. SC-885/2005 ze dne 30. května 2005 k zákonu
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění
pozdějších předpisů

(publ.) pod č. 3 v částce 4/2005 V.v. ČR)

VIII. SPISOVÁ SLUŽBA A ARCHIVNICTVÍ
A. Platné právní předpisy
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zák.
č. 413/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 499/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při
provádění spisové rozluky

č. 362/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů

č. 645/2004 Sb.

Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby (nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2005, kromě ustanovení § 2 odst. 8 a § 5 odst. 1, která nabývají účinnosti dnem
1. 1.2006)

č. 646/2004 Sb.

Směrnice Ministerstva vnitra č. 6, k rozdělení a předání písemností uložených na
okresních úřadech, jimž neuplynuly skartační lhůty

Ú.v. částka 5/2002

B. Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce Ministerstva vnitra ČSSR ze dne 25. května 1992, č.j. VSC/1-793/92,
o spisové službě, publikovaná pod č. 1, ve znění směrnice MV ze dne 17. srpna
2001, č.j. AS/3-2375/01, publikovaná pod č. 6 ve V.v. částce 6/2001 a směrnice
MV ze dne 27. listopadu 2001, č.j. VSC/1-3618/01, publikovaná pod. č. 7 ve V.v.
částce 8/2001

Ú.v. částka 1/1992
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IX. POŽÁRNÍ OCHRANA, INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
A CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
A. Platné právní předpisy
Zákon o požární ochraně, ve znění zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb., zák.
č. 203/1994 Sb., zák. č. 163/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 237/2000 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 133/1985 Sb.

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, ve znění
zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 362/2003 Sb., zák. č. 586/2004 Sb. a zák. č. 413/2005
Sb.

č. 238/2000 Sb.

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 20/2004 Sb.

č. 239/2000 Sb.

Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 127/2005 Sb.

č. 240/2000 Sb.

Nařízení vlády ČSR o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nař. vlády ČSR č. 168/1989
Sb., nař. vlády ČR č. 195/1995 Sb. a nař. vlády č. 497/2002 Sb.

č. 34/1986 Sb.

Nařízení vlády ČR k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nař. vlády
č. 36/2003 Sb.

č. 462/2000 Sb.

Nařízení vlády ČR o stanovení pravidel na zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu
obyvatelstva, ve znění nař. vlády č. 527/2002 Sb.

č. 463/2000 Sb.

Nařízení vlády ČR k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nař. vlády č.
498/2002 Sb.

č. 172/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační
schopnosti

č. 164/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních
dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

č. 202/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění vyhl. č. 352/2000 Sb.

č. 255/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

č. 87/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro
havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky

č. 383/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

č. 246/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve
znění vyhl. č. 226/2005 Sb.

č. 247/2001 Sb.

Částka 3

Částka 3
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Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho
ukončení ve školách Požární ochrany a o ﬁnančním a hmotném zabezpečení žáků
(zrušeno vyhláškou č. 2/2006 Sb. s účinností od 1. 3. 2006)

č. 277/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zák. č.
238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů,
ve znění vyhl. č. 433/2004 Sb., vyhl. č. 564/2004 Sb., vyhl. č. 657/2004 Sb. a vyhl.
č. 297/2005 Sb.

č. 323/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní
způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, druhy služeb zvlášť
obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu, ve znění vyhl. č. 297/2002 Sb. (bude zrušeno ke dni účinnosti zákona č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 1. 1. 2006)

č. 324/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhl. č. 429/2003 Sb.

č. 328/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

č. 380/2002 Sb.

Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí nebo podniků

č. 49/2003 Sb.
č. 352/2003 Sb.
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B. Resortní směrnice (instrukce)
Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO–365/IZS–2004 ze dne 8. října 2004, kterou se
stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,
jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti

(publ.) pod č. 4 v částce 4/2004 V.v. ČR

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS2003 ze dne 30. června
2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených
s předcházením, řešením a odstraňováním následků mimořádných událostí, ve
znění sdělení o opravě tiskové chyby uveřejněné ve V.v. částka 7/2003

(publ.) v částce 6/2003 V.v. ČR

X. SPRÁVA STÁTNÍCH HRANIC
A. Platné právní předpisy
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

č. 76/2004 Sb.

Ústavní zákon o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo

č. 633/2004 Sb.

Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (zákon o státních hranicích)

č. 312/2001 Sb.

Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.

č. 216/2002 Sb.

XI. AZYLOVÁ A MIGRAČNÍ POLITIKA
A. Platné právní předpisy
Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zák. č. 2/2002 Sb., zák. č.
217/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 519/2002 Sb., zák. č. 222/2003 Sb., zák.
č. 501/2004 Sb., zák. č. 539/2004 Sb., zák. č. 57/2005 a zák. č. 350/2005 Sb.

č. 325/1999 Sb.
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Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zák. č. 140/2001 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 217/2002 Sb. a zák.
č. 222/2003 Sb., (úplné znění vyhlášeno pod č. 290/2004 Sb. v částce 94/2004 Sb.),
a ve znění zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 501/2004 Sb., zák. č. 539/2004 Sb., zák. č.
559/2004 Sb., zák. č. 428/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 326/1999 Sb.

Zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 112/2006 Sb.

č. 221/2003 Sb.

Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.

č. 216/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování,
poskytované v azylových zařízeních, výše kapesného a termín jeho výplaty

č. 379/2005 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právním postavení
osob bez státní příslušnosti

č. 108/2004
Sb.m.s.

Částka 3

Částka 3
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J) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Obsah (členění) seznamu
I.

ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

II.

VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK
Společné předpisy a instrukce
Hygiena obecná a komunální
Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
Hygiena dětí a mladistvých
Hygiena práce
Opatření proti infekčním nemocem

III.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Společné předpisy a instrukce
Péče o ženy a děti
Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Klinická onkologie
Psychiatrie
Kožní a pohlavní nemoci
Transplantace
Hematologie a krevní transfúze
Boj proti tuberkulóze
Tělesná výchova a sport
Posudková činnost – lékařské expertízy
Léčiva a zdravotnické prostředky
Postup při úmrtí

IV.

NÁVYKOVÉ LÁTKY

V.

PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ, PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
A ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD

VI.

ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

VII. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnické povolání a odborná výchova
Pracovní poměry pracovníků ve zdravotnictví
Platové poměry pracovníků ve zdravotnictví
VIII. STATISTIKA
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I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
A) Platné právní předpisy
Zákon o péči o zdraví lidu, ve znění zák. č. 210/1990 Sb., zák. č. 425/1990 Sb., zák.
č. 548/1991 Sb., zák. č. 550/1991 Sb., zák. č. 590/1992 Sb., zák. č. 15/1993 Sb.,
zák. č. 161/1993 Sb., zák. č. 307/1993 Sb., zák. č. 60/1995 Sb., nálezu Úst. soudu
publikovaného pod č. 206/1996 Sb., zák. č. 14/1997 Sb., zák. č. 79/1997 Sb., zák.
č. 110/1997 Sb., zák. č. 83/1998 Sb., zák. č. 167/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák.
č. 123/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 149/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb.,
zák. č. 164/2001 Sb., zák. č. 260/2001 Sb., zák. č. 285/2002 Sb., zák. č. 290/2002
Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 130/2003 Sb., (nálezu Úst. soudu publikovaného
pod č. 211/2003 Sb.), zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 37/2004
Sb., zák. č. 53/2004 Sb., zák. č. 121/2004 Sb., zák. č. 156/2004 Sb., zák. č. 422/
2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 379/2005 Sb. a zák. č. 381/2005 Sb.

č. 20/1966 Sb.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 242/1997 Sb., zák. č. 2/1998 Sb., zák. č. 127/1998 Sb.,
zák. č. 225/1999 Sb., zák. č. 363/1999 Sb., zák. č. 18/2000 Sb., nálezu Úst. soudu
publikovaného pod č. 167/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 155/2000 Sb., zák.
č. 220/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 459/2000 Sb., zák. č. 176/2002 Sb.,
zák. č. 198/2002 Sb., zák. č. 285/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 320/2002
Sb., zák. č. 222/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 362/2003 Sb., zák. č. 424/
2003 Sb., zák. č. 425/2003 Sb., zák. č. 455/2003 Sb., zák. č. 85/2004 Sb., zák.
č. 359/2004 Sb., zák. č. 422/2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 438/2004 Sb.,
zák. č. 123/2005 Sb., zák č. 168/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 350/2005
Sb. a zák. č. 361/2005 Sb.

č. 48/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí
preventivních prohlídek, ve znění vyhl. č. 183/2000 Sb. a vyhl. č. 372/2002 Sb.

č. 56/1997 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000

č. 187/2000 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zák. č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák.
č. 76/2002 Sb., zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 120/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák.
č. 274/2003 Sb., zák. č.356/2003 Sb., zák. č. 362/2003 Sb. (účinnost od 1.1.2007),
zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 326/2004 Sb., zák. č. 562/2004 Sb., zák. č. 125/2005
Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 381/2005 Sb., zák. č. 392/2005 Sb. a úplného
znění zák. č. 471/2005 Sb.

č. 258/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001

č. 487/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001

č. 211/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002

č. 458/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002

č. 251/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003

č. 532/2002 Sb.

Částka 3

Částka 3
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Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají rámcové smlouvy

č. 457/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami, ve znění vyhl. č. 55/2000 Sb., vyhl. č. 135/2000 Sb., vyhl.
č. 449/2000 Sb., vyhl. č. 101/2002 Sb., vyhl. č. 291/2002 Sb. a vyhl. č. 493/2005
Sb.

č. 134/1998 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za
kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

č. 327/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

č. 58/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

č. 59/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře

č. 60/1997 Sb.

Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zák. č. 10/1993 Sb.,
zák. č. 15/1993 Sb., zák. č. 161/1993 Sb., zák. č. 324/1993 Sb., zák. č. 42/1994 Sb.,
zák. č. 241/1994 Sb., zák. č. 59/1995 Sb., zák. č. 149/1996 Sb., zák. č. 48/1997 Sb.,
zák. č. 127/1998 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 118/2000 Sb., zák. č. 258/2000
Sb., zák. č. 492/2000 Sb., zák. č. 138/2001 Sb., zák. č. 49/2002 Sb., zák. č. 176/
2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 424/2003 Sb., zák. č. 437/2003 Sb., zák.
č. 455/2003 Sb., zák. č. 53/2004 Sb., zák. č.438/2004 Sb., zák. č. 123/2005 Sb.,
zák. č. 381/2005 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 592/1992 Sb.

Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění zák. č. 592/1992 Sb., zák.
č. 10/1993 Sb., zák. č. 60/1995 Sb., zák. č. 149/1996 Sb., zák. č. 48/1997 Sb., zák.
č. 305/1997 Sb., zák. č. 93/1998 Sb., zák. č. 127/1998 Sb., zák. č. 69/2000 Sb., zák.
č. 132/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 49/2002 Sb., zák. č. 420/2003 Sb.,
zák. č. 455/2003 Sb. a zák. č. 438/2004 Sb.

č. 551/1991 Sb.

Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách, ve znění zák.
č. 10/1993 Sb., zák. č. 15/1993 Sb., zák. č. 60/1995 Sb., zák. č. 149/1996 Sb., zák.
č. 48/1997 Sb., zák. č. 93/1998 Sb., zák. č. 127/1998 Sb., zák. č. 225/1999 Sb., zák.
č. 220/2000 Sb., zák. č. 49/2002 Sb., zák. č. 420/2003 Sb. a zák. č. 438/2004 Sb.

č. 280/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi

č. 242/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů
a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví
České republiky

č. 394/1991 Sb.

Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zák.
č. 161/1993 Sb., (znění vyplývající ze změny je uveřejněno v částce 4-5/1993
Věstník MZ), zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 285/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák.
č. 96/2004 Sb., zák. č. 121/2004 Sb. a zák. č. 480/2004 Sb.

č. 160/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR o technických a věcných požadavcích
na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhl. č. 51/1995 Sb., (úplné znění
vyplývající ze změny v částce 3/1995 Věstník MZ), ve znění vyhl. č. 225/1997 Sb.
a vyhl. č. 184/1998 Sb.

č. 49/1993 Sb.

Nařízení vlády ČR o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem

č. 165/1997 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za
kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

č. 230/2003 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění
zák. č. 426/2003 Sb., zák. č. 316/2004 Sb. a zák. č. 626/2004 Sb.

č. 274/2003 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002

č. 485/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za
kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

č. 445/2004 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2003

č. 520/2004 Sb.

Vyhláška o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního sytému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů

č. 552/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu
dozorčího orgánu

č. 644/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005

č. 50/2005 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004

č. 261/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za
kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

č. 268/2005 Sb.

Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven
a jejich rozsahu

č. 274/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2006

č. 484/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006

č. 550/2005 Sb.

Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

č. 532/2005 Sb.

Částka 3

B) Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí
ČSR o poskytování léčebně preventivní péče obyvatelům a svěřencům ústavu
sociální péče

č. 3/1981 Věst.vlády ČSR pro NV

II. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK
A) Platné právní předpisy
Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za
jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nař. vlády č. 40/2002 Sb. a nař. vlády
č. 444/2003 Sb.

č. 114/1999 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zák. č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák.

č. 258/2000 Sb.

Částka 3
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č. 76/2002 Sb., zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 120/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák.
č. 274/2003 Sb., zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 326/2004 Sb.,
zák. č. 562/2004 Sb., zák. č. 125/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák č. 381/2005
Sb. a zák. č. 392/2005 Sb.
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

č. 480/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

č. 490/2000 Sb.

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
nař. vl. č. 88/2004 Sb.

č. 502/2000 Sb.

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění zák. č. 186/2004 Sb. a zák. č. 125/
2005 Sb.

č. 120/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

č. 224/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobná speciﬁkace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek

č. 304/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná speciﬁkace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh

č. 305/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

č. 6/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů
ochrany veřejného zdraví

č. 138/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové
rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění vyhl.
č. 134/2004 Sb.

č. 35/2004 Sb.

Vyhláška o registraci chemických látek

č. 426/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek
pro zdraví člověka

č. 427/2004 Sb.

Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky klasiﬁkovanými jako vysoce toxické

č. 428/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických
látek a chemických přípravků, ve znění vyhl. č. 449/2005 Sb.

č. 443/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických
prostředků

č. 494/2005 Sb.

HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ
A) Platné právní předpisy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhl. č. 502/2004 Sb.

č. 376/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob

č. 159/2003 Sb.

Strana 145

Strana 146

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

č. 135/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhl. č. 187/2005 Sb.

č. 252/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při
udělování a odnímání osvědčení

č. 353/2004 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku
s vodou a na úpravu vody

č. 409/2005 Sb.

HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ
A) Platné právní předpisy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

č. 296/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky
veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě
v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhl. č. 106/2002 Sb. a vyhl.
č. 44/2004 Sb.

č. 273/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na kosmetické
prostředky, o náležitostech žádostí o neuvedení ingredience na obalu kosmetického
prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu
kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhl.
č. 268/2001 Sb., vyhl. č. 444/2004 Sb. a vyhl. č. 126/2005 Sb.

č. 26/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhl. č. 186/2003 Sb.

č. 38/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění vyhl. č. 521/2005 Sb.

č. 84/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na
identitu a čistotu přídatných látek, ve znění vyhl. č. 318/2003 Sb. a vyhl. č. 270/
2005 Sb.

č. 54/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin

č. 347/2002 Sb.

Vyhláška o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků

č. 75/2003 Sb.

Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

č. 54/2004 Sb.

Vyhláška o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly
a hodnocení

č. 132/2004 Sb.

Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce
záření a o způsobu označení ozáření na obalu

č. 133/2004 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

č. 137/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých
druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhl. MZ
č. 68/2005 Sb.

č. 158/2004 Sb.

Částka 3

Částka 3

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy

č. 275/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných
látek při výrobě potravin, ve znění vyhl. č. 152/2005 Sb. a vyhl. č. 431/2005 Sb.

č. 304/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných
látek a jejich přípustné množství v potravinách

č. 305/2004 Sb.

Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

č. 450/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

č. 446/2004 Sb.

Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu

č. 447/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího
znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o
zkoušce znalosti hub)

č. 475/2002 Sb.

Hygiena dětí a mladistvých
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací
akce pro děti, ve znění vyhl. č. 148/2004 Sb.

č. 106/2001 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

č. 410/2005 Sb.

HYGIENA PRÁCE
A) Platné právní předpisy
Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným
ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu
přípravy na povolání

č. 288/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací
s azbestem a biologickými činiteli

č. 432/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
ve znění nař. vlády č. 523/2002 Sb.a nař. vlády č. 441/2004 Sb.

č. 178/2001 Sb.

OPATŘENÍ PROTI INFEKČNÍM NEMOCEM
A) Platné právní předpisy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem, ve
znění vyhl. č. 478/2002 Sb. a vyhl. č. 30/2004 Sb.

č. 439/2000 Sb.

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech

č. 25/1960 Sb.
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Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví,
a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný
pořádek

č. 274/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů
sociální péče

č. 195/2005 Sb.

B) Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o dezinfekci sanitních vozidel před
předáním do opravy

č. 55/1955 Věst. MZ

III. ZDRAVOTNÍ PÉČE
A) Platné právní předpisy
Vyhláška ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví o poskytování léčebně
preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a součinnost
orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád)

č. 62/1968 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR o zdravotnické záchranné službě, ve znění
vyhl. č. 51/1995 Sb., vyhl. č. 175/1995 Sb. (úplné znění částka č. 1/1996 Věst. MZ
ČR) a vyhl. č. 14/2001 Sb.

č. 434/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR o znaleckých komisích, ve znění vyhl.
č. 105/2002 Sb.

č. 221/1995 Sb.

B) Resortní směrnice (instrukce)
Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o lékařských prohlídkách osob vracejících se z epidemiologicky závažných oblastí

č. 3/1972 Věst.MZ ČSR (reg.)
v částce 5/1972 Sb.

Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o zásadách pro zřizování a provoz laboratoří a oddělení funkčního vyšetřování

č. 30/1976 Věst. MZ ČSR

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o provádění rentgenových vyšetření

č. 1/1985 Věst. MZ ČSR (reg.)
v částce 16/1985 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o pohotovostní zdravotnické službě

č. 7/1981 Věst. MZ ČSR (reg.)
v částce 22/1981 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o provádění sterilizace

č. 1/1972 Věst. MZ ČSR (reg.)
v částce 5/1972 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o činnosti zdravotnických pracovišť při
ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi

č. 4/1985 Věst. MZ ČSR (reg.)
v částce 24/1985 Sb.

PÉČE O ŽENY A DĚTI
A) Platné právní předpisy
Zákon o umělém přerušení těhotenství

č. 66/1986 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR, kterou se provádí zákon č. 66/1986 Sb.,
o umělém přerušení těhotenství, ve znění vyhl. č. 467/1992 Sb.

č. 75/1986 Sb.

Částka 3
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Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR o povinném hlášení ukončení těhotenství,
úmrtí dítěte a úmrtí matky

Strana 149

č. 11/1988 Sb.

B) Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce ministerstva spravedlnosti ČSR, ministerstva vnitra a životního prostředí
ČSR, ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR a ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČSR o postupu při výkonu soudních rozhodnutí o výchově
nezletilých dětí

sešit 2 až 3/1989 Věst. MŠMT ČSR

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění

č. 18/1982 Věst. MZ ČSR (reg.)
v částce 6/1983 Sb.

Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR o sběru mateřského mléka

č. 4/1989 Věst. MZSV ČSR (reg.)
v částce 29/1988 Sb.

OCHRANA PŘED ALKOHOLISMEM A JINÝMI TOXIKOMANIEMI
A) Platné právní předpisy
Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

č. 379/2005 Sb.

KLINICKÁ ONKOLOGIE
A) Platné právní předpisy
Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a povinné hlášení novotvarů

č. 3/1989 Věst. MZSV ČSR (reg.)
v částce 19/1988 Sb.

PSYCHIATRIE
A) Platné právní předpisy
Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o stanovení spádových území psychiatrických léčeben a některých dalších psychiatrických zařízení

č. 14/1972 Věst. MZ ČSR

KOŽNÍ A POHLAVNÍ NEMOCI
A) Platné právní předpisy
Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o opatření proti pohlavním nemocem, ve
znění vyhl. č. 225/1996 Sb. (Čl. II, kterým se zrušuje příloha těchto směrnic)

č. 30/1968 Věst. MZ (reg.)
v částce 51/1968 Sb.

Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů
sociální péče

č. 195/2005 Sb.

TRANSPLANTACE
A) Platné právní předpisy
Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých
zákonů (transplantační zákon), ve znění zák. č. 228/2005 Sb.

č. 285/2002 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech
a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

č. 436/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání
nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání
a orgánů pro účely transplantací)

č. 437/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů
provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo
orgánů určených pro transplantaci

č. 479/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury
společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského
původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu

č. 504/2005 Sb.

BOJ PROTI TUBERKULÓZE
A) Platné právní předpisy
Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR, federálního ministerstva národní obrany,
federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra ČSR a ministerstva spravedlnosti ČSR o klasiﬁkaci tuberkulózy a jiných mykobakterióz a poskytování dispenzární péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí

č. 1/1986 Věst. vlády pro NV
(přetisk částka 8 až 12/1986
Věst. MZ ČSR)

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT
A) Platné právní předpisy
Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o péči o zdraví při provádění tělesné
výchovy, sportu a branně sportovních činností, ve znění směr. MZ ČSR č. 5/1985
Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 24/1985 Sb. a výnosu MZSV ČSR č. 3/1991 Věst.
MZ ČSR (reg.) v částce 28/1989 Sb.

č. 3/1981 Věst. MZ ČSR (reg.)
v částce 15/1981 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o poskytování zvlášť specializované
léčebně preventivní péče vybraným vrcholovým sportovcům

č. 5/1985 Věst. MZ ČSR (reg.)
v částce 24/1985 Sb.

Nařízení vlády, které stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona

č. 72/1997 Sb.

POSUDKOVÁ ČINNOST – LÉKAŘSKÉ EXPERTÍZY
A) Platné právní předpisy
Směrnice ministerstva zdravotnictví ČR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směr. MZ ČSR č. 17/1970 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 20/1970 Sb.
(úplné znění v částce 3/1996 Věst. MZ ČSR), vyhl. MPSV č. 31/1993 Sb. (zrušují
se §§ 19 až 28, § 30 a § 30a) a zákona č. 61/2000 Sb.)

č. 49/1967 Věst. MZ (reg.)
v částce 2/1968 Sb.

Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního
průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice

č. 493/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí
z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají,
ve znění vyhl. MZ č. 38/2005 Sb.

č. 342/1997 Sb.
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Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění, ve znění vyhl. č. 50/2003 Sb.

č. 440/2001 Sb.

Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského
potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle
motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

č. 277/2004 Sb.

B) Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o spolupráci lékařů v posudkové službě
v pohraničním území ČSSR a PLR týkající se péče o pracující, kteří bydlí v jednom
státě a pracují ve státě druhém, ve znění směrnice MZ č. 13/1963 Věst. MZ

č. 11/1960 Věst. MZ

LÉČIVA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
A) Platné právní předpisy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva
dopravy, ministerstva spravedlnosti ČSR o hospodaření s léky a zdravotnickými
potřebami, ve znění vyhl. č. 427/1992 Sb., ve znění zák. č. 555/1992 Sb. a zák.
č. 79/1997 Sb.

č. 61/1990 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra ČR,
ministerstva spravedlnosti ČR a ministerstva zemědělství ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
– zrušena zákonem č. 79/1997 Sb., a to v částech týkajících se léčiv

č. 427/1992 Sb.

Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
zák. č. 149/2000 Sb., zák. č. 153/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., úplného znění zák.
č. 402/2000 Sb., zák. č. 102/2001 Sb., zák. č. 138/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 129/2003 Sb., úplného znění zák. č. 269/2003 Sb., zák.
č. 274/2003 Sb. a zák. č. 228/2005 Sb.

č. 79/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování
léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání,
ve znění vyhl. č. 157/2001 Sb., vyhl. č. 30/2003 Sb., vyhl. č. 34/2004 Sb. a vyhl.
č. 643/2004 Sb.

č. 343/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví
obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv

č. 52/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se vydává
seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých
přípravků

č. 75/1998 Sb.

Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zák. č. 130/2003 Sb., zák. č. 274/2003, úplného znění zák. č. 346/2003
Sb. a zákona č. 58/2005 Sb.

č. 123/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy
o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku

č. 316/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit
zdraví člověka

č. 342/2000 Sb.
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Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví
správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv, ve znění
vyhl. č. 301/2003 Sb.

č. 472/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování
nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení
vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích
příhodách zdravotnických prostředků), ve znění vyhl. č. 304/2003 Sb.

č. 501/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví
správná laboratorní praxe v oblasti léčiv

č. 504/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povolování výjimek ze splnění technických
požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní
péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení

č. 356/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely

č. 343/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy
a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů
vydávajících léčivé přípravy

č. 255/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv

č. 43/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní
zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým
se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

č. 154/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejich
změnách, prodloužení, klasiﬁkaci léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace,
vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování speciﬁckých
léčebných programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků,
o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku,
včetně náležitostí periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku (registrační vyhláška
o léčivých přípravcích)

č. 288/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení
vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 336/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe
a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných
krmiv a veterinárních autogenních vakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší
podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří (vyhláška o výrobě
a distribuci léčiv)

č. 411/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

č. 453/2004 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 123/
2000 Sb., vyhlášeném pod č. 346/2003 Sb.

Částka 168 z roku 2004 Sb.

Částka 3

Částka 3
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Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto
prostředků po jejich uvedení na trh

č. 11/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000 Sb.,
kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

č. 282/2005 Sb.

Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného
celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty
z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo
vývozu

č. 351/2005 Sb.

POSTUP PŘI ÚMRTÍ
A) Platné právní předpisy
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, ve
znění zákona č. 256/2001 Sb.

č. 19/1988 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů
provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo
orgánů určených pro transplantaci

č. 479/2002 Sb.

IV. NÁVYKOVÉ LÁTKY
A) Platné právní předpisy
Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák.
č. 354/1999 Sb., zák. č. 117/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 57/2001 Sb.,
zák. č. 185/2001 Sb., zák. č. 407/2001 Sb., úplného znění zák. č. 55/2002 Sb., zák.
č. 320/2002 Sb., zák. č. 223/2003 Sb., zák. č. 362/2004 Sb., úplného znění zák.
č. 466/2004 Sb. a zák. č. 228/2005 Sb.

č. 167/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje
vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových
látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhl.
č. 143/2000 Sb., vyhl. č. 82/2002 Sb. a vyhl. č. 363/2004 Sb.

č. 304/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení
k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, ve
znění vyhl. č. 317/2003 Sb. a vyhl. č. 508/2005 Sb.

č. 83/2002 Sb.

V. PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ, PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE A ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD
A) Platné právní předpisy
Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících
zákonů (lázeňský zákon), ve znění zák. č. 76/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 164/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu
odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod

č. 370/2001 Sb.
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Částka 3

Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální
vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

č. 385/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti
jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných
lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů
a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě
přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní
(vyhláška o zdrojích a lázních)

č. 423/2001 Sb.

Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě
konﬁskovaného lázeňského majetku, ve znění vládního nař. č. 116/1949 Sb. a zák.
č. 86/1950 Sb.

č. 125/1948 Sb.

Výnos ministerstva zdravotnictví ČSR o prohlášení dalších přírodních zdrojů minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní, ve znění
vyhl. č. 140/1993 Sb. a vyhl. č. 287/1996 Sb.

č. 12/1979 Věst. MZ ČSR (reg.)
v částce 23/1979 Sb.

Výnos ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se prohlašují další přirozeně se
vyskytující zdroje minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve
zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár,
Lesná a Velká Šťáhle za přírodní minerální vody stolní

č.j. ČIL-482-10.1.1989 (reg.)
pod č. 62/1991 Sb. v částce 13/1991 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se
vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody
stolní a mění se výnos MZ ČSR č. 12/1979 Věst. MZ ČSR, kterým se prohlašují
další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální
vody stolní

č. 140/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se
vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní, ve znění vyhl. č. 290/1998 Sb.

č. 287/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se
vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální
vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje

č. 290/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašuje ložisko přirozeně se
vyskytující rašeliny Čistá – Krásno za přírodní léčivý zdroj

č. 149/1999 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých
zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

č. 427/2001 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých
zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního
léčivého zdroje

č. 533/2002 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých
zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

č. 419/2003 Sb.

Nařízení vlády ČR o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského
místa Františkovy Lázně

č. 152/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

č. 175/1999 Sb.
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Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého
zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně

č. 6/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Bludov

č. 13/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého
zdroje v Hronově

č. 156/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví ochranná pásma zdroje
přírodní minerální vody v Byňově a vymezují se konkrétní ochranná opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Byňově)

č. 513/2002 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých
zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

č. 615/2004 Sb.

Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních

č. 208/2005 Sb.

Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody v Očihově
a vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech
zdroje přírodní minerální vody v Očihově)

č. 320/2005 Sb.

Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně zdroje přírodní minerální vody
jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech – Byňov

č. 467/2005 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých
zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

č. 479/2005 Sb.
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B) Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce ministerstva zdravotnictví a Ústředního báňského úřadu o spolupráci
inspektorátu pro ochranu přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů
a orgánů státní báňské správy

č. 49/1958 Věst. MZ

Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o zřizování a činnosti referenčních laboratoří pro přírodní léčivé zdroje

č. 4/1982 Věst. MZ ČSR

Směrnice Ministerstva zdravotnictví a Ústředního geologického úřadu o provádění
vrtných prací, prací podléhajících báňskému zákonu a jiných zemních prací v oblastech přírodních léčivých zdrojů

Směrnice č. AS01/1959,
uveřejněno v č. 51/1959 Ú. l.

JEDNOTLIVÉ LOKALITY
Bechyně
– statut lázeňského místa

Usnesení rady JčKNV č.235
ze dne 1.11.1988

– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výnos MZ ČSR č.j.LZ/3-2884-2.4.1960
ze dne 21.4.1960

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Komárovské blato“

Výnos MZ ČSR č.j.LZ/3-2884-47730.3.1960 ze dne 5.4.1960
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Běloves
– statut lázeňského místa

Částka 3

Vyhláška VčKNV schválená Usnesením
rady VčKNV č.252 ze dne 8.11.1978
– sdělení částka 1-4/1979 Věst.MZ
ČSR-ozn.v část. 15/1979 Sb.

– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení rady VčKNV č. 252 ze dne
8.11.1978 – sděl.částka 1-4/1979 Věstník MZ ČSR – ozn. v částce 15/1979
Sb. upřesnění rozsahu Usnesení rady
VčKNV č. 82 ze dne 30.4.1986

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen IDA II“

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „prameny IDA III, IV“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen S 6“ ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení o zdroji – č.j. ČIL-3.11.2004/31326-Z ze dne
8.11.2004

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Jetřichov“

Výnos MZ č.j. LZ/6-2882-4.8.1958 ze
dne 13.8.1958

Bílina
– statut lázeňského místa

Usnesení rady SečKNV č.138/70 ze dne
20.10.1970

– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška SečKNV z plenárního zasedání ze dne 24.9.1985

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „prameny V 1, V 2 a V 3“

Výnos MZ ČSR č. 23/1972 Věstník MZ
ČSR

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen BJ 6“

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.

Bludov
– statut lázeňského místa

Usnesení pléna SmKNV
ze dne 19.12.1974

– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška MZ č. 13/2001 Sb.

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen HV 1 (Hg 1, HG 1)“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j.ČIL-9.7.2002/19234-Z ze dne
12.7.2002

Brodek u Přerova
– prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod stolních

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-484-12.9.91/3758

– přírodní minerální voda stolní „pramen Brodek u Přerova“ (vrt NP768 A)

Výnos MZ ČR č. 7/1991 Věstník MZ
ČR, registrováno pod č.62/1991 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „pramen BV 3“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

Břvany
– prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod stolních
– přírodní minerální voda stolní „pramen Praga II ( vrt BV-1 )“

Výnos MZ ČSR č. 10/1972
Věstník MZ ČSR
Výnos MZ ČSR č. 12/1984 Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 22/1984 Sb.
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– přírodní minerální voda stolní „pramen BJ 5“

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.

Byňov
–ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod

Vyhláška MZ č. 513/2002 Sb.
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Vyhláška MZ č. 467/2005 Sb., o stanovení ochranného pásma I. stupně
zdroje přírodní minerální vody jímané
vrtem HV-7 v Nových Hradech-Byňov
–zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 5“
Číhaná
– přírodní minerální voda stolní „prameny ČVJ-1,ČVJ-3,ČVJ-4“
– přírodní léčivý zdroj peloidu „Číhaná-Babice“
Čistá – Krásno
– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Čistá – Krásno“
Darkov
– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-23.9.2002/26418-J ze dne 25.9.2002
Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.
Výnos MZ č.j.LZ/6-2882-4.8.1958 ze
dne 13.8.1958
Usnesení rady ZčKNV č. 114 ze dne
15.5.1979-sděl.částka 9-12/1979 Věstník
MZ ČSR – ozn. v částce 20/1979 Sb.
Vyhláška MZ č. 149/1999 Sb.
Režim dočasné ochrany schválený
Protokolem uzavřeným mezi MZ ČSR
a MPE ČSSR 21.10.1976 – dodatek
z 24.9.1986

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Věra (vrt NP – 680 )“

Výnos MZ ČSR č.12/1984 Věstník MZ
ČSR – ozn. v částce 22/1984 Sb.

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Jaromír (vrt NP 735)“

Výnos MZ ČSR č.5/1987 Věstník MZ
ČSR ozn. v částce 4/1988 Sb.

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen NP 736„

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-9.1.2002/623-Z ze dne 9.1.2002

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen NP 737„

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-9.1.2002/632-Z ze dne 9.1.2002

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Nový vrt„

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-9.1.2002/628-Z ze dne 9.1.2002

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Helena „

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-9.1.2002/629-Z ze dne 9.1.2002

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Valentina (NP 694)„

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-20.3.2002/7911-Z ze dne 18.3.2002

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen NP 740„

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-20.3.2002/7913-Z ze dne 20.3.2002

Dolní Kramolín
– prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod stolních

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-441-14.7.1993/2770
ze dne 16.7.1993
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– přírodní minerální voda stolní „prameny ILsano I, II“
Domašov – Sedm Dvorů
– prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod stolních

Částka 3

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.
Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-441-12.7.1993/2768
ze dne 13.7.1993.
Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČSR č.j. ČIL–484-20.10.1986 ze
dne 20.10.1993

– přírodní minerální voda stolní „pramen BJ 12“

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „pramen S1“

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „pramen S1“ ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení o zdroji – č.j. ČIL-24.11.2005/40800-Z ze dne
24.11.2005

– zdroj přírodní minerální vody „pramen BV 101 A“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-11.7.2001/19208-Z
ze dne 12.7.2001

– zdroj přírodní minerální vody „vrt PM-1“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-5.10.2005/33879-Z
ze dne 5.10.2005

– zdroj přírodní minerální vody „vrt PM-2“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-5.10.2005/33878-Z
ze dne 5.10.2005

Dubí
– statut lázeňského místa
Lesná
– přírodní minerální voda stolní „pramen EURA“
Farská Kyselka
– prozatímní ochranná pásma přirozeně se vyskytujících minerálních vod

Usnesení rady SečKNV č. 95
ze dne 28.7.1966
Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ
ČR, registrováno pod č.62/1991 Sb.
Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-21.1.1997/338
ze dne 28.1.1997

– přírodní minerální voda stolní „pramen Farská kyselka II“

Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ
ČR, registrováno pod č.62/1991 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „pramen Farská kyselka I“

Výnos MZ ČSR č. 5/1987 Věstník MZ
ČSR – ozn. v částce 4/1988 Sb.

Františkovy Lázně
– statut lázeňského místa

Vládní usnesení č.135 ze dne 18.1.1956-Úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l.

– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Nařízení vlády ČR č. 152/1992 Sb.

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Stanislav“

Výnos MZ ČSR č.12/1984 Věstník MZ
ČSR – ozn. v částce 22/1984 Sb.

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „Sluneční pramen“

Výnos MZ ČSR č.26/1977
Věstník MZ ČSR

Částka 3
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– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Císařský (L II)“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-27.6.2001/17847-Z
ze dne 27.6.2001

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen ČKD-2“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-10.8.2001/22546-Z
ze dne 17.8.2001

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Erika (E 1)“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-10.8.2001-22464-Z
ze dne 16.8.2001

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen a 1 Nový Kostelní“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-2.5.2005/14960-J
ze dne 25.5.2005

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Hrozňatov a Vackovec“

Výnos MZ ČSR č.26/1977
Věstník MZ ČSR

Hodonín – Josefov
– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-26.7.1995/3079
ze dne 27.7.1995

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Podluží a Prušánka“

Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ
ČR, registrováno pod č.62/1991 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen BVJ–3“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

Horní Moštěnice
– ochranná pásma přírodních minerálních vod stolních

Usnesení 9. plenárního zasedání
SmKNV ze dne 21.4.1983; sdělení částka 1-2/1984 Věstník MZ ČSR – ozn.
v částce 6/1984 Sb.

– ochranná pásma přírodních minerálních vod stolních – ochranné pásmo 1.stupně
„pramene M 3“

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-441-24.11.1993/4801
ze dne 25.11.1993

– ochranná pásma přírodních minerálních vod stolních – ochranné pásmo 1.stupně
„pramene Moštěnka“

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-441-26.1.1994/358
ze dne 27.1.1994

– přírodní minerální voda stolní „pramen Hanácká kyselka II“

Výnos MZ ČSR č.5/1980 Věstník MZ
ČSR – ozn. v částce 25/1980 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „prameny M 3 a Moštěnka“

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „pramen M 1„

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

– zdroj přírodní minerální vody „pramen M 4 (BV 111 A)“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji č.j.ČIL16.7.2001-19592-Z ze dne 23.7.2001

Hořátev
– přírodní minerální voda stolní „pramen HT 1“ ZRUŠEN

– zdroj přírodní minerální vody „pramen HP 19“

Rozhodnutí – zrušení osvědčení o zdroji – č.j. ČIL-8.10.2001/25526-Z ze dne
8.10.2001- Sdělení MZ č. 427/2001 Sb.
Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-26.10.2001/29455-Z ze dne
26.10.2001
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– zdroj přírodní minerální vody „pramen HP 20“

Hoštěc
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod stolních

Částka 3

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-26.10.2001/19457-Z
ze dne 26.10.2001
Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-490-14.5.1991
ze dne 14.5.1991

– přírodní minerální voda stolní „pramen Hoštěc“

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.

Hronov
– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška MZ č. 156/2001 Sb.

Chropyně
– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Ječmínek“

Výnos MZ č. 4/1962 Věstník MZ

Jáchymov
– statut lázeňského místa

Usnesení rady ZčKNV č. 210/a
ze dne 5.11.1963

– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vládní usnesení č.257 ze dne 20.7.1966;
sdělení částka 21/1966 Věstník MZ
– ozn. v částce 33/1966 Sb.sděl.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Běhounek, Curie a C-1“

Výnos MZ ČSR č. 25/1977
Věstník MZ ČR

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Agricola (HJ 14)“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-11.7.2001/19206-Z ze dne
11.7.2001

Janské lázně
– statut lázeňského místa

Usnesení vlády č. 608 ze dne 17.7.1959

– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška VčKNV ze dne 2.5.1988

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Janský a Černý“

Výnos MZ ČSR č. 1/1980 Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 11/1980 Sb.

Jeseník
– statut lázeňského místa
Jeseník nad Odrou
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod stolních

Karlova Studánka
– statut lázeňského místa

Usnesení SmKNV ze dne 14.4.1987
Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-10.1.1996/142
ze dne 10.1.1996 změna č.j. ČIL-62-44220.11.1996/5117 ze dne 28.11.1996
Usnesení rady KNV v Olomouci ze dne
18.4.1957

– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška MZ č. 175/1999 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Vladimír a Petr“

Výnos MZ ČSR č. 1/1983 Věst.MZ ČSR
– ozn.v částce 10/1983 Sb.

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Karlova Studánka“, , „Malá Morávka“ a „Hubertov“

Výnos MZ č.j.LZ/3-403.2-17.5.1962
ze dne 4.6.1962

Částka 3
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Karlovy Vary
– statut lázeňského místa
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Vládní usnesení 135 ze dne 18.1.1956
– úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l.

– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vládní usnesení č.257 ze dne 20.7.1966
(ozn.v částce 33/1966 Sb.) a č. 214 ze
dne 15.9.1971 (ozn.v částce 39/1971 Sb.)
a č. 146 ze dne 5.6.1974(ozn.v částce
20/1974 Sb.) a č. 127 ze dne 2.6.1976
(ozn.v částce 21/1976 Sb.) a č. 27 ze dne
3.2.1982 (ozn.v částce 13/1982 Sb.)

– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČSR č.j. ČIL-484-3.1.1978
ze dne 11.1.1978

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Zahradní pramen BJ 91“

Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ
ČR, registrováno pod č.62/1991 Sb.

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „vrt Vřídlo BJ-35“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-19.5.2003/13716-H
ze dne 21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „vrt Vřídlo BJ-36“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13717-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „vrt Vřídlo BJ-37“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13718-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Mlýnský pramen BJ-41“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13719-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen Karel IV BJ-74“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13727-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Dolní Zámecký pramen BJ-79“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13728-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Horní Zámecký pramen BJ-81“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13729-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Rusalka BJ-48“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13720-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen knížete Václava BJ-53“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13722-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Libuše BJ-56“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13723-H ze dne
21.5.2003
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– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Starý Sadový pramen vrt č. 64“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13737-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Vřídelní fontána BJ-70“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13723-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Tržní pramen BJ-86“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13726-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Sadový pramen BJ-88“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13731-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Zahradní Hadí pramen BJ-91“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13732-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen Svobody BJ-93“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13733-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Skalní pramen BJ-96“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13734-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Skalní pramen BJ-97“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13736-H ze dne
21.5.2003

– přírodní léčivý zdroj plynu „pramen Dorotka V-1“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-19.5.2003/13738-H ze dne
21.5.2003

Karviná
– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Miroslav (vrt NP 747) a František (vrt NP 743 )“

Výnos MZ č.5/1980 Věst.MZ ČSR
– ozn.v částce 25/1980 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Eduard (NP 742) a Vlasta (NP
744 )“

Výnos MZ č.1/1983 Věst. MZ ČSR
– ozn. v částce 10/1983 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Jordán (vrt NP 738)“

Výnos MZ ČSR č. 12/1984 Věst.MZ
ČSR – ozn. v částce 22/1984 Sb.

Klášterec nad Ohří
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-441-2.8.1993/3133
ze dne 16.8.1993

– přírodní minerální voda stolní „pramen Evženka II“

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „pramen HV 5“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

Konstantinovy Lázně
– statut lázeňského místa

Usnesení rady ZčKNV č.184 ze dne
18.11.1969

Částka 3
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– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení rady ZčKNV č.142/B-2 ze dne
12. srpna 1986 schválené 2.plenárním
zasedáním dne 2.9.1986

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Prusík“

Výnos MZ ČSR č. 1/1980 Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 11/1980 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen BJ 12 – Kokašice“

Vyhláška MZ č.290/1998 Sb.

Korunní
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

Výnos MZ č.j.IL-480.4-10.12.64
ze dne 23.12.1964

– přírodní minerální voda stolní „pramen Korunní kyselka I“

Výnos MZ ČSR č. 12/1979 Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 23/1979 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „prameny Korunní kyselka II a Korunní kyselka
III“

Výnos MZ č. 1/1983 Věst. MZ ČSR
– ozn. v částce 10/1983

– přírodní minerální voda stolní „prameny BJ 20 a BJ 21“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

– zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 22“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-11.7.2001/19205-Z
ze dne 12.7.2001

– zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 26“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-21.11.2001/32013-Z
ze dne 21.11.2001

Kostelec u Zlína
– statut lázeňského místa

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-432-12.6.1997/2030
ze dne 13.6.1997

– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-11.5.1995/1670
ze dne 11.5. 1995

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „prameny u vily a V kapli“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen BJ 51A“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-7.11.2001/30623-Z
ze dne 7.11.2001

Kouty
– přírodní minerální voda stolní „pramen BJ 16“
– zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 21„

Kyselka (u Karlových Varů)
– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod stolních
– přírodní minerální voda stolní „pramen Helena BJ 10“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.
Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-18.11.2002/32465-Z
ze dne 18.11.2002
Usnesení rady ZčKNV č.44 ze dne
24.2.1981.Sděl.částka 11-12/1981 Věst.
MZ ČSR – ozn. v částce 8/1982 Sb.
Výnos MZ ČSR č. 12/1984 Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 22/1984 Sb.
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– přírodní minerální voda stolní „pramen Nový Josef V5“

Výnos MZ ČSR č.12/1979
Věst. MZ ČSR – ozn. v částce 23/1979
Sb.

ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení o zdroji – č.j. ČIL-12.7.2004/19132-N ze dne
12.7.2004

– přírodní minerální voda stolní „pramen Marie BJ 13“

Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ
ČR registrováno pod č. 62/1991 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „prameny HV 9 a HV 15“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „prameny HJ 4 – Bražec 2, HJ 5 – Bražec 2 a HJ
6 – Bražec 2“

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.

– přírodní minerální voda stolní pramen HJ 5 – Bražec 2
ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení o zdroji – č.j. ČIL-12.7.2004/19131-N ze dne
12.7.2004

– přírodní minerální voda stolní „prameny Dolní Lomnice I-vrt HJ 1, II-vrt HJ
2 a III-vrt HJ 3“

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.

– přírodní minerální voda stolní pramen HJ 1
ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení o zdroji – č.j. ČIL-12.7.2004/19130-N ze dne
12.7.2004

– přírodní minerální voda stolní pramen HJ 2
ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení o zdroji – č.j. ČIL-12.7.2004/19128-N ze dne
12.7.2004

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 16“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-31.5.2002/15464-N
ze dne 31.5.2002

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 12 A“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-7.5.2002/15463-N ze dne 31.5.2002

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 12“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-7.5.2002/12687-N ze dne 31.5.2002

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 51 B“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-11.4.2003/10306-N ze dne
11.4.2003

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 59 A“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-11.4.2003/10308-N ze dne
11.4.2003

– zdroj přírodní minerální vody „vrt 53 AP“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-11.4.2003/10307-N ze dne
11.4.2003

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 34“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-15.9.2003/25823-N ze dne
6.10.2003

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 31“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-24.8.2004/23687-N ze dne
6.10.2004

Částka 3
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– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 63“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-12.7.2004/19060-N ze dne
12.7.2004

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 64“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-12.7.2004/19059-N ze dne
12.7.2004

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 32 A“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-445-11.1.96/168 ze dne 16.1.1996

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 36“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-1.10.1998/32696-Ř ze dne
1.10.1998

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 41“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-1.10.1998/32692-Ř ze dne
1.10.1998

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 42“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-1.10.1998/32692-Ř ze dne
1.10.1998

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 52“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-21.3.2001/8037-Ř ze dne 21.3.2001

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 54“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-21.3.2001/8037-Ř ze dne 21.3.2001

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 55“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-6.4.1999/13188-Ř ze dne 30.4.1999

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 57 A„

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-6.4.1999/13188-Ř ze dne 30.4.1999

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 58„

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-6.4.1999/13188-Ř ze dne 30.4.1999

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 60„

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-21.3.2001/8037-Ř ze dne 21.3.2001

– zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 60 A„

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-21.3.2001/8037-Ř ze dne 21.3.2001

Lázně Bělohrad
– statut lázeňského místa

Usnesení rady VčKNV č.287
ze dne 23.12.1963

– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-31.3.1960
ze dne 12.4.1960

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Na Jasanu“

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-403-20.9.1960
ze dne 6.12.1960

Lázně Bohdaneč
– statut lázeňského místa
– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení rady VčKNV č. 151 ze dne
20.7.1963
Výnos MZ č.j. LZ/3-2884-1.4.60 ze dne
21.4.1960
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– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Nová Panenka“

Výnos MZ ČSR č. 5/1987 Věstník MZ
ČSR – ozn. v částce 4/1988 Sb.

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Libišany“

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-407-27.1.1960
ze dne 21.4.1960

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Rozkoš“, „Stéblová“ a „Oplatil“

Výnos MZ č.j.LZ/3-403.2-7.11.1961 ze
dne 20.11.1961

Lázně Kundratice
– statut lázeňského místa

Usnesení 17.plenárního zasedání Seč
KNV č.90/P ze dne 27.6.1989

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Hamr na jezeře“

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884 – ze dne
20.2.1960

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Kundratice“

Výnos MZ č.j.LZ/6-2882-4.8.1958 ze
dne 13.8.1958

Lázně Kynžvart
– statut lázeňského místa

Usnesení 10. plenárního zasedání
ZčKNV ze dne 27.9.1983 – sdělení částka 5-6/1984 Věstník MZ ČSR – ozn.
v částce 19/1984 Sb.

– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení 10. plenárního zasedání
ZčKNV ze dne 27.9.1983 – ozn. v částce
19/1984 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Nová Helena (vrt S 2)“

Výnos MZ ČSR č.1/1980 Věstník MZ
ČSR ozn. v částce 11/1980

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Richard“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-5.9.2001/24197-Z ze dne 4.9.2001

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Nová Marie (S 4)“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL – 5.9.2001/24196-Z ze dne 4.9.2001

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Nový Viktor (S 5)“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-5.9.2001/24191-Z ze dne 5.9.2001

Lázně Libverda
– statut lázeňského místa

Usnesení rady SečKNV ze dne 8.2.1982

– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-442-6.1.1960
ze dne 20.1.1960

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Nová Marie a Nový Kristián“

Výnos MZ ČSR č.5/1980
Věst. MZ ČSR – zn. v část. 25/1980 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Eduard“

Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ
ČR registrováno pod č. 62/1991 Sb.

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Jizerka“

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-442-6.9.1960
ze dne 19.9.1960

Lednice
– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Le 7“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-9.6.2004/15846-Z ze dne 15.6.2004

Částka 3
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Lipová Lázně
– statut lázeňského místa
Louny
– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen LN 1“
Luční kyselka
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

– přírodní minerální voda stolní „pramen Luční kyselka (HV 2)“
Luhačovice
– statut lázeňského místa
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Usnesení pléna SmKNV ze dne
28.9.1973
Výnos MZ ČSR č. 19/1969 Věst.MZ
ČSR
Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-6.12.1996/5281
ze dne 6.12.1996
Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.
Vládní usnesení č.135 ze dne 18.1.1956
úř. sdělení částka 16/1956 Ú.l.

– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška JmKNV schválená plenárním
zasedáním dne 13.12.1988

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Dagmar a Elektra“

Výnos MZ ČSR č. 1/1980 Věst.MZ ČSR
– ozn. v částce 11/1980 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Elektra“
ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení o zdroji – č.j. ČIL-7.11.2003/31031-Z ze dne
7.11.2003

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Nová čítárna, Nová Janovka,
Nový Jubilejní, Nová Vincentka a Vladimír“

Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ
ČR registrováno pod č. 62/1991 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Vincentka II a Jaroslava“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen sv. Josefa“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-10.8.2001-22545-Z ze dne
17.8.2001

Mariánské Lázně
– statut lázeňského místa
– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vládní usnesení č.135 ze dne 18.1.1956
– úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l.
Vládní usnesení č.943 ze dne 13.11.1959
Vyhláška MZ č. 208/2005 Sb., o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody
jímané vrtem HV-40 v Mariánských
lázních

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Marie VIII – vrt BJ 6“

Výnos MZ ČSR č. 1/1980 Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 11/1980 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Marie VIII – vrt BJ 7“

Výnos MZ ČSR č. 5/1980 Věst.MZ ČSR
– ozn. v částce 25/1980 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Alexandra, Rudolf V, Rudolf
VI, Balbín“

Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ
ČR registrováno pod č. 62/1991 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Karolina II a Karolina III“

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.
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– přírodní minerální voda stolní „prameny BJ 69A a HV 101“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „pramen BJ 6 – Úšovice“

Výnos MZ ČSR č. 5/1974 Věstník MZ
ČSR – ozn. v částce 11/1974 Sb.

– zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 6 – Nová Marie“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-19.6.2002/17390-J ze dne 19.6.2002

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen HV 40“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-6.11.2003/30907-J ze dne
12.11.2003

Mšené Lázně
– statut lázeňského místa
– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
Mýtina – Kyselecký Hamr
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

– přírodní minerální voda stolní „prameny HV 1 a HV 2“
Nová Ves – Louka
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

Usnesení rady SečKNV č.138/70 ze dne
20.10.1970
Vyhláška MZ č. 6/2001 Sb.
Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-25.5.1995/2109
ze dne 25.5.1995
Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.
Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-484-27.10.1978 ze
dne 16.3.1979

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Luční“

Výnos MZ č.1/1983 Věst.MZ ČSR
– ozn. v částce 10/1983 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen HV 33“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-25.10.2001/29420-Z ze dne
26.10.2001

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny HV 3, HV 5 a HV 6“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „pramen Novoveský BJ14“

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „prameny HV 22, HV 23 a HV 24“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

– zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 33“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-1.11.2002/30631-J ze dne 1.11.2002

– zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 6“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-1.11.2002/30630-J ze dne 1.11.2002

– zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 5“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-1.11.2002/30629-J ze dne 1.11.2002

– zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 3“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-1.11.2002/30628-J ze dne 1.11.2002

Nový Darkov – Klimkovice
– statut lázeňského místa

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-63-433-23.5.1997/
2154 ze dne 18.6.1997

Částka 3
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– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády ČSR č. 27 ze dne
3.2.1982 – ozn. v částce 13/1982 Sb.

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „prameny Nový Jan NP 758, Petr NP 759,
Eva NP 760“

Výnos MZ ČSR č.22/1976 Věstník MZ
ČSR ozn. v částce 31/1976 Sb.

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „prameny Petr NP 759 a Eva NP 760 )“
ZRUŠEN

Vyhláška č. 290/1998 Sb.

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen Nový Jan NP 758“
ZRUŠEN

Rozhodnutí MZ – zrušení osvědčení o
zdroji č.j. ČIL-30.9.2002/27112-Z ze
dne 30.9.2002

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „prameny NP 791, 792, 793, 794, 795, 796,
797, 798“

Vyhláška č. 287/1996 Sb.

Očihov
– ochranná pásma zdroje přírodních minerálních vod

– zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 11“

Ondrášov – Moravský Beroun
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod stolních

Vyhláška MZ č.320/2005 Sb., o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní
minerální vody v Očihově a vymezení
konkrétních ochranných opatření
Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-27.6.2001/17859-Z ze dne
27.6.2001
Výnos MZ ČSR č.20/1969 Věstník MZ
ČSR; doplněk k výnosu MZ č.j. IL480.4-24.11.69 ze dne 24.11.1969

– přírodní minerální voda stolní „pramen Ondrášovská kyselka I vrt HJ 5“
ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení o zdroji – č.j. ČIL-23.10.2003/29771-Z ze dne
20.10.2003

– přírodní minerální voda stolní „pramen Astra BJ-22“
ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení o zdroji – č.j. ČIL-9.7.2003/19689-Z ze dne
9.7.2003

Ostrožská Nová Ves
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny s 5 a S 6“
Pasohlávky
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČSR č.j. ČIL-484-8.4.1982 ze
dne 9.4.1982
Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.
Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-62-442-21.10.1996/
4522 ze dne 25.10.1996

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen 3 G“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

Petrov u Strážnice
– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen Petrov“

Instr. MZ č.29/1961 Věst. MZ

Poděbrady
– statut lázeňského místa

Vládní usnesení č. 135 ze dne 18.1.1956
úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l.
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– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády ČSR č.127 ze dne
2.6.1976 – ozn. v částce 21/1976 Sb.,
sděl.částka 19-22/1976 Věst.MZ ČSR

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Nový Vrchlický“

Výnos MZ ČSR č. 1/1980 Věst.MZ ČSR
– ozn. v částce 11/1980 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Dr. Bouček“

Výnos MZ ČSR č. 1/1983 Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 10/1983 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Zápotocký“

Výnos MZ ČSR č. 5/1987 Věstník MZ
ČSR – ozn. v částce 4/1988 Sb.

Prameny
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-484-27.10.1978 ze
dne 16.3.1979

– přírodní minerální voda stolní „prameny Perla Čech II a Perla Čech III“

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „prameny HV 4, HV 5, HV 6 a HV 7“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

– zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 14a“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-27.6.2001/17883-Z ze dne
27.6.2001

– zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 13a“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-27.6.2001/17879-Z ze dne
27.6.2001

– zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 14“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-27.6.2001/17882-Z ze dne
27.6.2001

– přírodní léčivý zdroj-minerální vody „pramen HV 13“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-27.6.2001/17861-Z ze dne
27.6.2001

Rožnov pod Radhoštěm
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen NP 536“
Sadská
– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů (viz Poděbrady)

Sítiny – Mnichov
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-7.11.1994/4450
ze dne 7.11.1994
Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.
Usnesení vlády ČSR č.127 ze dne
2.6.1976 – ozn. v částce 21/1976 Sb.
(sděl.částka 19-22/1976 Věst. MZ ČSR)
Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-6.12.1996/5282
ze dne 6.12.1996

– zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 34“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-25.10.2001/29417-Z ze dne
26.10.2001

– zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 35“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-1.11.2002/3063-Z ze dne 1.11.2002

Částka 3

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen HV 35“

Slatinice
– statut lázeňského místa
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Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-25.10.2001/29454-Z ze dne
26.10.2001
Usnesení pléna SmKNV ze dne
19.12.1974

– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení SmKNV č. 116/9 ze dne
21.1.1982 a Usnesení JmKNV č. VI/2515 ze dne 24.9.1982, sdělení MZ č. 56/1984 Věstník MZ ČSR – ozn. v částce
15/1984 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Zdeněk a Jan“

Výnos MZ ČSR č. 5/1980 Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 25/1980 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Svatý Jiří (BJ 10)“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji – č.j.
ČIL-7.8.2002/21864-Z ze dne 7.8.2002

Skalka u Prostějova
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

– přírodní léčivý zdroj minerálních vod „prameny Cyril-Metoděj a Svatopluk III“
Šaratice
– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
Teplice nad Bečvou
– statut lázeňského místa

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-20.10.1996/4872
ze dne 14.11.1996
Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

Výnos MZ č.j. ČIL-480.4-21.6.1963 ze
dne 13.8.1963
Usnesení plenárního zasedání SmKNV
ze dne 14.4.1987

– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády ČSR č.61 ze dne
6.3.1979 – sděl.částka 1-4/1979 Věst.
MZ ČSR – ozn. v částce 14/1979 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Gallašův, Kropáčův a Zápotocký“

Výnos MZ ČSR č. 12/1979 Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 23/1979 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Zápotocký“ změna názvu na
„pramen Jurikův“

Vyhláška MZ č.140/1993 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen HV 301“

Vyhláška MZ č.290/1998 Sb.

Teplice v Čechách
– statut lázeňského místa
– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vládní usnesení č. 135 ze dne 18.1.1956
– úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l.
Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-14.9.1959 ze
dne 9.10.1959
Výnos MZ č.j. LZ/3-403.2-14.9.61 ze
dne 2.10.1961
Výnos MZ č.j. IL-480.4-8.6.1965 ze dne
11.6.1965
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– rozšíření pásem

Výnos MZ ČSR č. 23/1976 Věstník MZ
ČSR

– zóna nejvyšší ochrany proti kontaminaci ropou a ropnými produkty

MZ č.j. 490-8.7.1977 ze dne 11.7.1977

– změna rozsahu ochranných pásem a zóny nejvyšší ochrany

Nezbytné prozatímní opatření MZ
ČR č.j. ČIL-4428.4.1997/1374 ze dne
9.4.1997

– přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Hynie“

Výnos MZ ČSR č. 12/1979
Věst.MZ ČSR – ozn. v částce 23/1979
Sb.

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Grünwaldské louky„ a „Grünwaldské vřesoviště“

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-21.12.60 ze
dne 30.12.1960

Toušeň
– statut lázeňského místa

Usnesení rady SčKNV č.328 ze dne
28.12.1978

– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-6.4.60 ze dne
21.4.1960

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Labiště“

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-455-13.5.60 ze
dne 23.5.1960

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Křenecký luh“

Výnos MZ č.j.LZ/3-403.2-22.6.61 ze
dne 10.7.1961

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Křenecký luh“ – změna výnosu

Výnos MZ ČSR č. 24/1970 Věstník MZ
ČSR

Třeboň
– statut lázeňského místa

Usnesení rady JčKNV č.235 ze dne
1.11.1988

– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-1.4.60 ze dne
21.4.1960

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Spálená Borkovna“

Výnos MZ č.j.LZ/3-2882-22.1.60 ze dne
16.3.1960

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Vimperky“

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-477-29.2.60 ze
dne 21.4.1960

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Branský les“ a „Hubert“

Výnos MZ ČSR č.j. LZ/3-403-21.9.61 ze
dne 18.10.1961

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Branský les“ a „Hubert“ – změna výnosu

Výnos MZ ČSR č.j. ČIL-482-28.2.1978
ze dne 14.4.1978

Velká Šťáhle
– přírodní minerální voda stolní „prameny s 1 a S 2“

Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ
ČR registrováno pod č. 62/1991 Sb.

Velichovky
– statut lázeňského místa
Usnesení rady VčKNV č.308 ze dne
29.10.1962

Částka 3
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– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-1.4.60 ze dne
21.4.1960
doplněk – MZ č.j. LZ/3-2884-1.4.60 ze
dne 21.4.1960

– přírodní léčivý zdroj peloidu „Habřinky“

Výnos MZ č.j.LZ/3-2884-14.4.60 ze dne
26.4.1960

Velké Losiny
– statut lázeňského místa

Usnesení pléna SmKNV ze dne
28.9.1973

– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výnos MZ č.j.IL-2884-12.4.60 ze dne
26.4.1960

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Petr a Dobra“

Výnos MZ ČSR č.5/1980 Věst. MZ ČSR
– ozn. v částce 25/1980 Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Eva“

Výnos MZ ČSR č. 12/1984
Věst. MZ ČSR – ozn. v částce 22/1984
Sb.

– přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Marie Terezie“
ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení o zdroji – č.j. ČIL-8.10.2001/27217-Z ze dne
8.10.2001- Sdělení MZ č. 427/2001 Sb.

Velké Zboží
– ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů (viz Poděbrady)

Usnesení vlády č.127 ze dne 2.6.1976
– ozn. v částce 21/1976 Sb., sděl.částka
19-22/1976 Věst. MZ ČSR

– přírodní minerální voda stolní „pramen Nová Poděbradka ( vrt BJ 13 )“

Výnos MZ ČSR č. 1/1980 Věst. MZ
ČSR – ozn.v částce 11/1980 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „pramen Nová Poděbradka II (vrt BJ 15)“
ZRUŠEN

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
č.j. ČIL-8.10.2001/22886-Z ze dne
8.10.2001- Sdělení MZ č. 427/2001 Sb.

– zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 17“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-27.6.2001/17860-Z ze dne
27.6.2001

– zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 18“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji
– č.j. ČIL-27.6.2001/17884-Z ze dne
27.6.2001

Vratislavice
– ochranná pásma přírodní minerální vody stolní

Vyhláška SečKNV z plenárního zasedání ze dne 24.9.1985

– přírodní minerální voda stolní „pramen Vratislavická kyselka I“

Výnos MZ ČSR č. 1/1980 Věst.MZ ČSR
– ozn.v částce 11/1980 Sb.

– přírodní minerální voda stolní „pramen Vratislavická kyselka II“

Výnos MZ ČSR č. 5/1987 Věstník MZ
ČSR – ozn. v částce 4/1988 Sb.

Vráž u Písku
– statut lázeňského místa

Usnesení rady JčKNV č.235 ze dne
1.11.1988
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– přírodní léčivý zdroj peloidu „Jezero“
Zaječice
– prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
Žandovské kyselky
– prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

– přírodní minerální voda stolní „pramen HV 1 (Brtná)“

Částka 3

Výnos MZ ČSR č.5/1971 Věstník MZ
ČSR – ozn. v částce 11/1971 Sb.
Výnos MZ č.j.IL-480.4-7.10.64 ze dne
15.10.1964
Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č.j. ČIL-442-6.12.1996/5279
ze dne 6.12.1996
Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

Poznámka:
Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod stolních, přírodní léčebné
lázně a lázeňská místa prohlášená podle dříve platných právních předpisů se považují za přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, přírodní léčebné
lázně a lázeňská místa osvědčené nebo stanovené podle zákona č. 164/2001 Sb.
– lázeňský zákon (§ 44 odst. 1).
Ochranná pásma a prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod stolních stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za ochranná pásma podle zákona č. 164/2001 Sb. s tím, že ochranná
pásma zdroje II. a III. stupně se považují za ochranné pásmo II. stupně podle § 23
odst. 2 (§ 44 odst. 2).
VI. ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
A) Platné právní předpisy
Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém Červeném
kříži, ve znění nálezu Úst. soudu publikovaného pod č. 261/2000 Sb.

č. 126/1992 Sb.

VII. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnické povolání a odborná výchova
A) Platné právní předpisy
Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické
komoře, ve znění zák. č. 160/1992 Sb. a zák. č. 285/2002 Sb.

č. 220/1991 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o pracovních úlevách a hospodářském
zabezpečení zdravotnických pracovníků, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve
zdravotnických zařízeních, ve znění směr. MZ ČSR č. 2/1979 Věst. MZ ČSR (reg.)
v částce 22/1979 Sb.

č. 31/1968 Věst. MZ (reg.) v částce
44/1968 Sb.

Nařízení vlády o hmotném a ﬁnančním zabezpečení cizinců při studiu na středních
zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických
zařízeních v působnosti MZ ČR

č. 273/1992 Sb.

Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR o odborném vedení
a hospodářském zabezpečení středních zdravotnických škol a domovů mládeže
těchto škol a o školním dozoru na nich, o pomaturitním studiu a branném kursu ve
středních zdravotnických školách

č. 5/1989 Věst. MZSV ČSR (reg.)
v částce 30/1988 Sb.

Částka 3
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Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zák. č. 125/2005 Sb.

č. 95/2004 Sb.

Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zák. č. 125/2005 Sb.

č. 96/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické
magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie

č. 392/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky
k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
závěrečné zkoušky akreditovaných kvaliﬁkačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky

č. 394/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví zkušební řád pro atestační zkoušky a pro aprobační
zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

č. 395/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických
pracovníků

č. 423/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

č. 424/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení
odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

č. 463/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu
povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy,
četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní
způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného
pracovníka)

č. 470/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání
odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

č. 39/2005 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvaliﬁkaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je
vydávají

č. 316/2005 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení
a jiných dokladů o formální kvaliﬁkaci udělovaných na území členských států
Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají

č. 321/2005 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva
o formální kvaliﬁkaci nebo o formální kvaliﬁkaci pro příslušný obor specializace
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie

č. 340/2005 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva
o formální kvaliﬁkaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na
území členských států Evropské unie

č. 391/2005 Sb.
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Pracovní poměry pracovníků ve zdravotnictví
A) Platné právní předpisy
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve
zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví,
okresních úřadů a obcí

č. 247/1993 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a ministerstva zahraničních věcí o dodatkové
dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné, a o
náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání, ve znění zák. č. 188/1988 Sb.

č. 75/1967 Sb.

Vládní usnesení o úpravě pracovní doby zaměstnanců, kteří pracují trvale pod
vlivem rentgenového nebo rádiového záření nebo jsou vystavení při práci trvale
nákaze tuberkulózou

ze dne 7.10.1952 č. 557

Usnesení vlády o úpravě pracovní doby ve spojovacích ústřednách nepodléhajících Ústřední správě spojů a v hyperbarických léčebných komorách bez zkrácení
mzdy

ze dne 18. 12. 1967 č. 436

Výnos ministerstva zdravotnictví ČSR o pracovní pohotovosti některých pracovníků v organizacích v působnosti MZ ČSR

č. 25/1974 Věst.MZ ČSR (reg.) v částce
20/1975 Sb.

Výnos ministerstva zdravotnictví ČSR o určování pracovní doby řidičů silničních
motorových vozidel v rozpočtových organizacích v oboru působnosti MZ ČSR, ve
znění výnosu MZ ČSR č. 15/1978 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 5/1979 Sb.

č. 14/1978 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce
5/1978 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o nerovnoměrném rozvržení pracovní
doby

č. 7/1977 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce
16/1977 Sb.

Směrnice MZ ČSR o nejvýše přípustné délce pracovních směn při nerovnoměrném
rozvržení pracovní doby v organizacích odvětví zdravotnictví

č. 3/1978 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce
20/1979 Sb.

Výnos ministerstva zdravotnictví ČSR o resortním seznamu zaměstnání zařazených
pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění doplňků výnosu MZ ČSR č. 18/1981 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 4/1982 Sb., výnosu
MZ ČSR č. 17/1982 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 33/1982 Sb., výnosu MZ ČSR
č. 11/1983 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 24/1983 Sb., doplňku MZ ČSR č. 19/1984
Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 31/1984 Sb., doplňku MZSV ČR č. 2/1991 Věst. MZ
ČR (reg.) v částce 22/1989 Sb. a doplňku MZ ČR a MP ČR č. 1/1993 Věst. MZ
ČR (reg.) v částce 192/1991 Sb.

č. 16/1978 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce
34/1978 Sb.

Výnos MZ ČSR č. 16/1978 Věst. MZ ČSR, ve znění pozdějších doplňků, pozbyl podle zákona č. 235/1992 Sb. platnost dnem 1. června 1992 (čl. VII odst.
2), avšak nároky z nich vyplývající se přiznávají do 31. prosince 2016 (bod
29 § 175)
Výnos Ministerstva zdravotnictví ČSR o určování pracovní doby řidičů silničních
motorových vozidel v hospodářských organizacích v působnosti MZ ČSR

čj. EP-600-28.1.80 ze dne 1.2.1980 (reg.)
v částce 25/1980 Sb.

B) Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o seznamu funkcí, pro jejichž výkon je
nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti

č. 3/1976 Věst. MZ ČSR
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Platové poměry pracovníků ve zdravotnictví
A) Platné právní předpisy
Úprava platových poměrů zdravotnických pracovníků je provedena obecně závaznými právními předpisy (proto se v této části neuvádějí)
VIII. STATISTIKA
A) Platné právní předpisy
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasiﬁkace
nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

č. 495/2003 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasiﬁkace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasiﬁkace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)

č. 49/2005 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasiﬁkace hospitalizovaných
pacientů (IR-DRG)

č. 427/2005 Sb.

Zákon o státní statistické službě, ve znění zák. č. 356/1999 Sb., zák. č. 256/2000
Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 411/2000 Sb., zák. č. 202/2002 Sb., zák. č. 320/
2002 Sb., zák. č. 81/2004 Sb., zák. č. 562/2004 Sb. a zák. č. 342/2005 Sb.

č. 89/1995 Sb.

Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování

č. 394/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005, ve znění
vyhl. č. 271/2005 Sb.

č. 576/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006

č. 421/2005 Sb.

Vyhláška o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů

č. 552/2004 Sb.
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K) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Členění předpisů podle věcných hesel:
a) půda a jiný zemědělský majetek, Pozemkový fond
b) pozemkové úpravy a pozemkové úřady
c) rostlinolékařská péče
d) veterinární péče
e) zemědělská výroba
f) potravinářská výroba
g) vodní hospodářství
h) myslivost
i) rybářství
j) lesní hospodářství
k) ochrana zvířat proti týrání
l) ekonomické nástroje k podpoře podnikatelských aktivit v zemědělství
m) strukturální politika a ekologie v zemědělství
n) Státní zemědělský intervenční fond
o) bezpečnost práce v zemědělství
A) PŮDA A JINÝ ZEMĚDĚLSKÝ MAJETEK, POZEMKOVÝ FOND
a) platné právní předpisy
Zákon o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým
věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zák. č. 438/1991 Sb., zák.
č. 282/1992 Sb., zák. č. 473/1992 Sb., zák. č. 170/1993 Sb., zák. č. 155/1994 Sb.,
zák. č. 191/1994 Sb., zák. č. 218/1994 Sb., zák. č. 161/1997 Sb., zák. č. 164/1998
Sb., zák. č. 269/1998 Sb., zák. č. 21/2000 Sb., zák. č. 246/2000 Sb., zák. č. 254/
2001 Sb.,zák. č. 274/2001 Sb., zák. č. 473/2001 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák.
č. 282/2003 Sb. a zák č. 179/2005 Sb.

č. 500/1990 Sb.

Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění zák. č. 42/1992 Sb., zák. č. 93/1992 Sb., zák. č. 39/1993 Sb., zák. č. 183/1993
Sb. (úplné znění zák. č. 195/1993 Sb.), nálezu Ústav. soudu č. 131/1994 Sb., nálezu
Ústav. soudu č. 166/1995 Sb., nálezu Ústav. soudu č. 29/1996 Sb., zák. č. 30/1996
Sb., zák. č. 139/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 253/2003 Sb., zák. č. 354/
2004 Sb., zák. č. 272/2005 Sb. a nálezu Ústav. soudu č. 531/2005 Sb.

č. 229/1991 Sb.

Zákon o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zák. č. 546/1992 Sb., zák.
č. 161/1997 Sb., zák. č. 269/1998 Sb., zák. č. 95/1999 Sb., zák. č. 144/1999 Sb.,
nálezu Ústav. soudu č. 3/2000 Sb., zák. č. 66/2000 Sb., zák. č. 308/2000 Sb., zák.
č. 313/2001 Sb., zák. č. 15/2002 Sb., zák. č. 148/2002 Sb., zák. č. 260/2002 Sb.,
zák. č. 423/2002 Sb., zák. č. 253/2003 Sb., zák. č. 85/2004 Sb., zák. č. 179/2005
Sb. a zák. č. 285/2005 Sb.

č. 569/1991 Sb.

Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zák. opatř. předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992
Sb., zák. č. 496/1992 Sb., zák. č. 72/1994 Sb., zák. č. 144/1999 Sb., nálezu Ústav.
soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zák. č. 436/2004 Sb. a zák č. 179/
2005 Sb.

č. 42/1992 Sb.

Zákon, kterým se upravují některé otázky související se zák. č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
zák. č. 441/1992 Sb., nálezu Ústav. soudu č. 29/1996 Sb., zák. č. 30/1996 Sb., zák.
č. 212/2000 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 243/1992 Sb.
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Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění
zák. č. 210/1993 Sb., zák. č. 90/1996 Sb., zák. č. 27/2000 Sb., zák. č. 30/2000 Sb.,
a zák. č. 120/2001 Sb. a zák č. 59/2005 Sb.

č. 265/1992 Sb.

Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zák.
č. 89/1996 Sb., zák. č. 103/2000 Sb., zák. č. 120/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb.
a zák. č. 53/2004 Sb.

č. 344/1992 Sb.

Zákon o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci
zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zák. č. 320/2002 Sb.

č. 39/1993 Sb.

Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu
na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zák.
č. 253/2001 Sb., zák. č. 253/2003 Sb., a zák. č. 354/2004 Sb., zák. č. 94/2005 Sb,
zák č. 179/2005 Sb. a zák č. 342/2005 Sb.

č. 95/1999 Sb.

Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zák. č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zák.
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění zák. č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění zák.
č. 227/2002 Sb.

č. 212/2000 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý
inventář a zásoby, ve znění nař. vlády č. 57/1993 Sb.

č. 20/1992 Sb.

Nařízení vlády ČR o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zák. č. 229/1991
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
zák. č. 93/1992 Sb.

č. 504/1992 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku

č. 239/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem České
republiky

č. 433/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků

č. 456/2005 Sb.

B) POZEMKOVÉ ÚPRAVY A POZEMKOVÉ ÚŘADY
a) platné právní předpisy
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/
1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zák. č. 309/2002 Sb. a zák. č. 53/2004 Sb.

č. 139/2002 Sb.

Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě, ve znění nař.
vlády č. 122/1951 Sb.

č. 116/1949 Sb.

Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné
správy, ve znění vl. nař. č. 47/1953 Sb.

č. 122/1951 Sb.

Nařízení vlády ČR o způsobu ﬁnančního vypořádání za nájem pozemků přidělených pozemkovým úřadem

č. 51/1993 Sb.
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Nařízení vlády o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním
věcí, identiﬁkací parcel a vyměřením pozemků

č. 72/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o přenesení
ﬁnanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem

č. 147/1960 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných
půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění
vyhl. č. 546/2002 Sb.

č. 327/1998 Sb.

Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu
pozemkových úprav

č. 545/2002 Sb.

C) ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE
a) platné právní předpisy
Zákon, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zák. č. 626/2004 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 326/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují neregistrované odrůdy
rostlinného druhu uvedeného v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál
se smí uvést do oběhu

č. 136/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis
do Seznamu doporučených odrůd

č. 381/2000 Sb.

Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů
při použití přípravků na ochranu rostlin

č. 327/2004 Sb.

Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských
veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu

č. 328/2004 Sb

Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

č. 329/2004 Sb.

Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění vyhl. č. 662/2004 Sb. a vyhl. č. 247/2005 Sb.

č. 330/2004 Sb.

Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce
bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby

č. 331/2004 Sb.

Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce
rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

č. 332/2004 Sb.

Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

č. 333/2004 Sb.

Vyhláška o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

č. 334/2004 Sb.

Vyhláška o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou

č. 175/2005 Sb.

D) VETERINÁRNÍ PÉČE
a) platné právní předpisy
Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinátní
zákon), ve znění zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 154/2000 Sb., zák. č. 102/2001 Sb.,

č. 166/1999 Sb.
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zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 120/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 320/2002
Sb., zák. č. 131/2003 Sb., zák. č. 316/2004 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.
Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
zák. č. 149/2000 Sb., zák. č. 153/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 102/2001
Sb., zák. č. 138/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 129/
2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb. a zák. č. 228/2005 Sb.

č. 79/1997 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické
prostředky

č. 179/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví
obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv

č. 52/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se vydává
seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých
přípravků

č. 75/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví
správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv, ve znění
vyhl. č. 301/2003 Sb.

č. 472/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví
správná laboratorní praxe v oblasti léčiv

č. 504/2000 Sb.

Vyhláška o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, ve znění vyhl. č. 638/
2004 Sb.

č. 200/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso
zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění vyhl. č. 651/2004
Sb.

č. 201/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhl. č. 375/2003 Sb., vyhl. č. 201/2004 Sb., vyhl.
č. 652/2004 Sb. a vyhlášky č. 232/2005 Sb.

č. 202/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky, ve znění vyhl.
č. 638/2004 Sb.

č. 203/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy
a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů
vydávajících léčivé přípravky

č. 255/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

č. 290/2003 Sb.

Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny
k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí
a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro
zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění vyhl. č. 232/2005 Sb.

č. 291/2003 Sb.

Vyhláška o konﬁskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování
a dalším zpracovávání

č. 295/2003 Sb.

Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,
ve znění vyhl. č. 610/2004 Sb. a vyhl. č. 330/2005 Sb.

č. 296/2003 Sb.

Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích

č. 298/2003 Sb.
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Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze
zvířat na člověka, ve znění vyhl. č. 356/2004 Sb., a vyhl. č. 389/2004 Sb. a vyhl.
č. 214/2005 Sb.

č. 299/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně souvisejícího předepisování a výdeje léčivých
přípravků a požadavků pro vedení záznamů o těchto činnostech, a náležitosti
oznámení o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro vedení
a uchovávání záznamů o těchto činnostech.

č. 325/2003 Sb.

Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy

č. 329/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, ve znění vyhl.
č. 164/2005 Sb.

č. 372/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty, ve
znění vyhl. č. 164/2005 Sb.

č. 373/2003 Sb.

Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných
zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, ve znění vyhl.
č. 232/2005 Sb. a vyhl. č. 498/2005 Sb.

č. 374/2003 Sb.

Vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění
vyhl. č. 639/2004 Sb.

č. 375/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí,
ve znění vyhl. č. 259/2005 Sb.

č. 376/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve
znění vyhl. č. 259/2005 Sb.

č. 377/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného
období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz, ve znění vyhl.
č. 122/2005 Sb.

č. 378/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na
které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich
dovozu ze třetích zemí

č. 379/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými
buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

č. 380/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury
a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí ve znění vyhl. č. 201/2004 Sb.

č. 381/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních
podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhl. č. 260/2005 Sb.

č. 382/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze
třetích zemí

č. 383/2003 Sb.

Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat

č. 202/2004 Sb.

Vyhláška o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky
č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

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

č. 389/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe
a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných
krmiv a veterinárních autogenních vakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší
podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří (vyhláška o výrobě
a distribuci léčiv)

č. 411/2004 Sb.

Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém
chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb.,
o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění
a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

č.610/2004 Sb.

E) ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
a) platné právní předpisy
Zákon o krmivech, ve znění zák. č. 244/2000 Sb., zák. č. 147/2002 Sb., zák.
č. 320/2002 Sb., zák. č. 21/2004 Sb., zák. č. 444/2005 Sb. a zák. č. 553/2005 Sb.

č. 91/1996 Sb.

Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

č. 93/1996 Sb.

Zákon o ochraně chmele, ve znění zák. č. 68/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., a zák.
č. 322/2004 Sb., zák č. 441/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 97/1996 Sb.

Zákon o zemědělství, ve znění zák. č. 62/2000 Sb., zák. č. 307/2000 Sb., zák.
č. 128/2003 Sb., zák. č. 85/2004 Sb., a zák. č. 317/2004 Sb., zák. č. 94/2005 Sb.,
zák. č. 441/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 252/1997 Sb.

Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zák. č. 308/2000 Sb., zák. č. 147/2002 Sb., zák. č. 317/2004 Sb.,
zák. č. 553/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 156/1998 Sb.

Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zák. č. 309/2002 Sb., zák.
č. 162/2003 Sb., zák. č. 282/2003 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 154/2000 Sb.

Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zák. č. 92/1996 Sb., o odrůdách,
osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně
práv k odrůdám), ve znění zák. č. 147/2002 Sb., zák. č. 149/2002 Sb., zák. č. 219/
2003 Sb., zák č. 377/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb. a zák. č. 554/2005 Sb.

č. 408/2000 Sb.

Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském), ve znění zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 21/2004 Sb., zák. č. 317/2004
Sb., zák. č. 321/2004 Sb., zák. č. 441/2005 Sb. a zák. č. 553/2005 Sb.

č. 147/2002 Sb.

Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) ve znění zák. č. 444/2005 Sb.

č. 219/2003 Sb.

Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin
a mikroorganismů), ve znění zák.č. 342/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 148/2003 Sb.
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Nařízení vlády, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv
a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto
oblastech

č. 103/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu
České republiky k podpoře obnovy včelstev

č. 390/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o odběrech a chemických rozborech vzorků
hnojiv, ve znění vyhl. č. 475/2000 Sb.

č. 273/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv, ve
znění vyhl. č. 476/2000 Sb., vyhl. č. 473/2002 Sb. a vyhl. č. 399/2004 Sb.

č. 274/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhl. č. 477/2000 Sb.
a vyhl. č. 400/2004 Sb.

č. 275/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zák. č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zák. č. 244/2000 Sb., ve znění vyhl. č. 343/2001 Sb., vyhl.
č. 472/2001 Sb., vyhl. č. 169/2002 Sb., vyhl č. 544/2002 Sb., vyhl. č. 284/2003 Sb.,
vyhl. č. 434/2003 Sb., vyhl. č. 184/2004 Sb. a vyhl. č. 77/2005 Sb.

č. 451/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zák.
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhl. č. 326/2003
Sb. a vyhl. č. 475/2004 Sb.

č. 471/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění
vyhl. č. 401/2004 Sb. a vyhl. č. 209/2005 Sb.

č. 474/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, o odborné způsobilosti k výkonu některých
odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

č. 33/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků
a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů
a způsob uchovávání vzorků, ve znění vyhl. č. 497/2004 Sb.

č. 124/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro
zemědělství

č. 191/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů
za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhl. 129/2005 Sb.

č. 221/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb.,
o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně
spotřebitele

č. 243/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

č. 167/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

č. 458/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

č. 136/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění vyhl. 40/2005 Sb.

č. 175/2004 Sb
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Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

č. 206/2004 Sb.

Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře
v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském

č. 528/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý
nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

č. 151/2005 Sb.

F) POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA
a) platné právní předpisy
Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zák. České národní
rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o lihu), ve znění zák. č. 129/1999 Sb., zák. č. 22/2000 Sb., zák. č. 354/2003 Sb.
a zák. č. 186/2004 Sb.

č. 61/1997 Sb.

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 166/1999 Sb., zák. č. 119/2000 Sb., zák.
č. 306/2000 Sb., zák. č. 146/2002 Sb., zák. č. 131/2003 Sb., zák č. 274/2003 Sb.,
zák. č. 94/2004 Sb., zák. č. 316/2004 Sb., zák. č. 392/2005 Sb., zák. č. 558/2004
Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 110/1997 Sb.

Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zák. č. 94/2004 Sb., zák. č. 316/2004
Sb., zák. č. 321/2004 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 146/2002 Sb.

Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zák. č. 179/2005 Sb., zák. č. 411/2005
Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 321/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

č. 98/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhl. č. 82/2000 Sb., vyhl. č. 269/2000 Sb. a vyhl.
č. 386/2003 Sb.

č. 141/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k)
zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá
semena, ve znění vyhl. č. 418/2000 Sb.

č. 329/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zák.
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhl. č. 91/2000
Sb. a vyhl. č. 78/2003 Sb.

č. 330/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k)
zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky
a ochucovadla a hořčici, ve znění vyhl. č. 419/2000 Sb.

č. 331/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k)
zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské
výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhl. č. 93/2000 Sb.

č. 333/1997 Sb.
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Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k)
zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě
nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní
líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhl.
č. 45/2000 Sb., vyhl. č. 57/2003 Sb. a vyhl. č. 289/2004 Sb.

č. 335/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhl. č. 196/2002 Sb. a vyhl. č. 161/2004 Sb.

č. 147/1998 Sb.

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

č. 326/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb.,
o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně
spotřebitele

č. 243/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3
odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhl. č. 469/2005 Sb.

č. 541/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky,
kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění
vyhl. č. 43/2005 Sb.

č. 76/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené
krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhl. č. 124/2004 Sb. a vyhl. č. 78/2005 Sb.

č. 77/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu,
zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhl.
č. 650/2004 Sb.

č. 157/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

č. 344/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do
oběhu

č. 147/2004 Sb.

Vyhláška o způsobu provádění klasiﬁkace jatečně upravených těl jatečných zvířat
a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této
činnosti, ve znění vyhl. č. 324/2005 Sb.

č. 194/2004 Sb.

Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě
potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného
původu

č. 210/2004 Sb.

Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve
znění vyhl. č. 611/2004 Sb. a vyhl. č. 238/2005 Sb. a vyhl. č. 459/2005 Sb.

č. 211/2004 Sb.

Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění vyhl. č. 320/2004 Sb.

č. 212/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhl. č. 437/2005 Sb.

č. 323/2004 Sb.
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Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení

č. 324/2004 Sb.

Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele

č. 325/2004 Sb.

Vyhláška, o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhl.
č. 368/2005 Sb. a vyhl. č. 497/2005 Sb.

č. 113/2005 Sb.

Vyhláška, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

č. 366/2005 Sb.

G) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
a) platné právní předpisy
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zák. č. 76/
2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., a zák. č. 20/2004 Sb., zák.
č. 413/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 254/2001 Sb.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zák. č. 320/2002 Sb., zák.
č. 274/2003 Sb., zák. č. 20/2004 Sb., zák. č. 167/2004 Sb. a zák. č. 127/2005 Sb.

č. 274/2001 Sb.

Zákon o povodích

č. 305/2000 Sb.

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na ﬁnancování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních
opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence
před povodněmi

č. 123/2002 Sb.

Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999
Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu
na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů

č. 94/2005 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy,
Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy

č. 40/1978 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky

č. 10/1979 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská
pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev,
Třeboňskká pánev a Kvartér řeky Moravy

č. 85/1981 Sb.

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

č. 61/2003 Sb.

Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci
původcích druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu
jakosti těchto vod

č. 71/2003 Sb.

Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství o výstavbě zařízení a jiných opatření na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených

č. 137/1957 Ú.l.
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Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhl. č. 146/2004 Sb.

č. 428/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci

č. 431/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
vyhl. č. 195/2003 Sb. a vyhl. č. 620/2004 Sb.

č. 432/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních
toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění
vyhl. č. 333/2003 Sb. a vyhl. č. 267/2005 Sb.

č. 470/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

č. 471/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti
vody

č. 20/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

č. 195/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně

č. 225/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí, ve znění vyhl. č. 390/2004
Sb.

č. 292/2002 Sb.

Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhl. č. 367/2005
Sb.

č. 590/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o vodoprávní evidenci, ve znění vyhl. č. 619/
2004 Sb.

č. 7/2003 Sb.

Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod
a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

č. 391/2004 Sb.

Vyhláška o plánování v oblasti vod

č. 142/2005 Sb.

Směrnice č. 13123/806/OSS/75 Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR
pro vypracování návrhů kanalizačních řádů

(reg.) v částce 16/1975 Sb.
(publ.) Věstník MLVH ČSR
částka 8
MZ ČSR a hl.hyg. ČSR 1975

Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pro výpočet potřeby
pitné vody při navrhování vodovodů a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů

č. 9/1973 Ú.v.

Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o evidenci a bilančním
vyhodnocování zásob a jakosti povrchových vod a podzemních vod

č. 7/1977 Ú.v.

H) MYSLIVOST
a) platné právní předpisy
Zákon o myslivosti, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 59/2003 Sb. a zák. č.
444/2005 Sb.

č. 449/2001 Sb.
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Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhl. č. 350/2003 Sb.

č. 244/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhl. č. 480/2002 Sb.

č. 245/2002 Sb.

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

č. 491/2002 Sb.

Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena
část honitby jako bažantnice

č. 7/2004 Sb.

Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

č. 553/2004 Sb.

Směrnice Ministerstva zemědělství a výživy ČSR ze dne 6. 2. 1975 č.j. 106/75-1/1
o podmínkách lovu zvěře na honebních pozemcích v prostoru letišt‘

(publ.) Věstník MZVž ČSR
částka 3 – 4/1975
(reg.) v částce 22/1975 Sb.

I) RYBÁŘSTVÍ
a) platné právní předpisy
Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zák.
č. 444/2005 Sb.

č. 99/2004 Sb.

Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů (zákon o rybářství)

č. 197/2004 Sb.

J) Lesní hospodářství
a) platné právní předpisy
Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. č. 238/1999
Sb., zák. č 67/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002
Sb., zák č. 149/2003 Sb., zák. č. 1/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 289/1995 Sb.

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních
dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zák. č. 387/2005 Sb. a zák.
č. 444/2005 Sb.

č. 149/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 193/2000 Sb., kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů
v letech 2001 až 2004

č. 193/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

č. 77/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem
imisí

č. 78/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů
státní správy lesů a o jejich označování, ve znění vyhl. č. 52/1999 Sb.

č. 79/1996 Sb.
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Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad
zvýšených nákladů

č. 80/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů
a o vymezení hospodářských souborů

č. 83/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování

č. 84/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti o udělení licence
v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve
znění vyhl. č. 324/2003 Sb.

č. 100/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních
k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění
vyhl. č. 236/2000 Sb.

č. 101/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

č. 219/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
způsobené na lesích

č. 55/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro
stavby pro plnění funkcí lesa

č. 433/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasiﬁkaci dříví

č. 391/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin

č. 29/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin,
o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí
lesa

č. 139/2004 Sb.

Výnos Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČR pro
provádění a organizaci trhacích prací č. 245/00P/90

(reg.) v částce 53/1990 Sb.

K) OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ
a) platné právní předpisy
Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zák. č. 162/1993 Sb., zák. č. 193/
1994 Sb., zák. č. 243/1997 Sb., zák. č. 30/1998 Sb., a zák. č. 77/2004 Sb. a zák.
č. 413/2005 Sb.

č. 246/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat

č. 75/1996 Sb.

Vyhláška o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

č. 192/2004 Sb.

Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě

č. 193/2004 Sb.

Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat

č. 207/2004 Sb.

Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve zněí
vyhl. č. 425/2005 Sb.

č. 208/2004 Sb.

Vyhláška o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, ve znění vyhl. č. 424/2005 Sb.

č. 382/2004 Sb.
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L) EKONOMICKÉ NÁSTROJE K PODPOŘE
PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT
a) platné právní předpisy
Zákon o komoditních burzách, ve znění zák. č. 216/1994 Sb., zák. č. 105/1995 Sb.,
zák. č. 70/2000 Sb., zák. č. 285/2005 Sb. a zák. č. 444/2005 Sb.

č. 229/1992 Sb.

Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 444/2005 Sb.

č. 307/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se určují druhy zemědělského zboží, na
něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování
zemědělských veřejných skladů, ve znění vyhl. č. 388/2003 Sb.

č. 403/2000 Sb.

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách
některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních
školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů
a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků, ve znění vyhl. č. 79/2005
Sb.

č. 433/2003 Sb.

Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské
ekonomiky

č. 173/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří
obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované
činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství

č. 213/2004 Sb.

M) STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A EKOLOGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ
a) platné právní předpisy
Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zák. č. 368/1992 Sb., o správním
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., zák. č.
444/2005 Sb. a zák. č. 553/2005 Sb.

č. 242/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních
funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve
znění nař. vlády č. 500/2001 Sb. a nař. vlády č. 203/2004 Sb.

č. 505/2000 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nař. vlády č. 121/2005 Sb. a nař. vlády
č. 510/2005 Sb.

č. 241/2004 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí
(o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nař. vlády č. 542/2004
Sb., nař. vlády č. 119/2005 Sb. a nař. vlády č. 515/2005 Sb.

č. 242/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské
půdě určených pro energetické využití

č. 308/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 263/2003 Sb. a vyhl. č. 174/2004 Sb.

č. 53/2001 Sb.
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N) STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND
a) platné právní předpisy
Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zák. č. 128/
2003 Sb., zák. č. 41/2004 Sb., zák. č. 85/2004 Sb., zák. č. 237/2004 Sb., a zák.
č. 482/2004 Sb. a zák. č. 441/2005 Sb.

č. 256/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nař. vlády č. 543/2004 Sb. a nař. vlády
č. 149/2005 Sb.

č. 115/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí záruk pro
zemědělské výrobky

č. 159/2004 Sb.

Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s obilovinami

č. 180/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací
trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky
a zpracované zemědělské výrobky, ve znění nař. vlády č. 99/2005 Sb.

č. 181/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu

č. 182/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu
se sušenými krmivy, ve znění nař. vlády č. 198/2005 Sb.

č. 204/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými
výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve
školách zařazených do sítě škol, ve znění nař. vlády č. 128/2005 Sb. a nař. vlády
č. 371/2005 Sb.

č. 205/2004 Sb.

Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu
v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem
pro zemědělské produkty

č. 224/2004 Sb.

Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření
společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nař. vlády
č. 120/2005 Sb.

č. 225/2004 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nař. vlády č. 121/2005 Sb. a nař. vlády
č. 510/2005 Sb.

č. 241/2004 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí
(o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nař. vlády č. 542/2004
Sb., nař. vlády č. 119/2005 Sb. a nař. vlády č. 515/2005 Sb.

č. 242/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví
mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými
výrobky, ve znění nař. vlády č. 517/2004 Sb., ve znění nař. vlády č. 258/2005 Sb.

č. 244/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné
organizace trhu s vínem

č. 245/2004 Sb.

Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s osivem

č. 246/2004 Sb.
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Nařízení vlády o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny

č. 247/2004 Sb.

Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se
lnem a konopím, pěstovanými na vlákno

č. 248/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění
opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím,
skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu
pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa

č. 249/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících
společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin
výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti

č. 655/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele

č. 69/2005 Sb.

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na
plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006

č. 144/2005 Sb.

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005

č. 145/2005 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské
užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nař.
vlády č. 418/2005 Sb. a nař. vlády č. 483/2005 Sb.

č. 148/2005 Sb.

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na
chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic

č. 196/2005 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke
zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění
na trh

č. 197/2005 Sb.

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru

č. 548/2005 Sb.

O) BEZPEČNOST PRÁCE V ZEMĚDĚLSTVÍ
a) platné právní předpisy
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat

č. 27/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného
charakteru

č. 28/2002 Sb.

Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se stroji a zařízeními používanými
v zemědělství a lesním hospodářství

(publ.) Věstník MZVž
částka 40/1962 pod č. 62
(reg.) v částce 20/1968 Sb.

Pravidla o bezpečnosti práce při chovu zvířat

(publ.) Věstník MZVž
částka 11/1968 pod č. 19
(reg.) v částce 45/1968 Sb.

Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví, ve znění (reg.) v částce 33/1992 Sb. pod č. 157

(reg.) v částce 53/1990 Sb.
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L) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VŠEOBECNĚ
B) JEDNOTLIVÉ SLOŽKY
I.
Ochrana vod
II. Ochrana ovzduší
III. Ochrana přírody a krajiny
IV. Ochrana zemědělského půdního fondu
V. Ochrana lesa
VI. Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství
VII. Nakládání s odpady
VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí
IX. Nakládání s chemickými látkami
X. Prevence závažných havárií
XI. Nakládání s geneticky modiﬁkovanými organismy a produkty
XII. Integrovaná prevence a omezování znečištění
XIII. Antarktida
C) OSTATNÍ
A. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VŠEOBECNĚ
a) platné právní předpisy
Zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona ČNR č. 122/1997 Sb.),
ve znění zákona č. 152/1997 Sb.,zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb.,
zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č.
204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb.,zákona č. 258/2000
Sb., zákona č. 265/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb.,zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č.
219/2002 Sb.,zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003
Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005
Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 290/2005 Sb.

č. 2/1969 Sb.

Zákon o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001
Sb.

č. 17/1992 Sb.

Zákon ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa,
ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb.

č. 282/1991 Sb.

Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona
ČNR č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.

č. 388/1991 Sb.

Zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
a zákona č. 6/2005 Sb.

č. 123/1998 Sb.

B. JEDNOTLIVÉ SLOŽKY
I. Ochrana vod
a) platné právní předpisy
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č.
76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004
Sb.

č. 254/2001 Sb.
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Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb. a zákona
č. 127/2005 Sb.

č. 274/2001 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy,
Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy

č. 40/1978 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky

č. 10/1979 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská
pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev,
Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy

č. 85/1981 Sb.

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

č. 61/2003 Sb.

Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu
jakosti těchto vod

č. 71/2003 Sb.

Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv
a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto
oblastech

č. 103/2003 Sb.

Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii
a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb., vyhlášky č.
666/2004 Sb. a zákona č. 423/2005 Sb.

č. 222/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských
nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

č. 137/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.

č. 428/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o výdajích pro vodní bilanci

č. 431/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
vyhlášky č. 195/2003 Sb. a vyhlášky č. 620/2004 Sb.

č. 432/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních
toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění
vyhlášky č. 333/2003 Sb. a vyhlášky 267/2005 Sb.

č. 470/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

č. 471/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti
vody

č. 20/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

č. 195/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně

č. 225/2002 Sb.
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Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

č. 236/2002 Sb.

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

č. 241/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí, ve znění vyhlášky č.
390/2004 Sb.

č. 292/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních
vod do vod povrchových, ve znění vyhlášky č. 110/2005 Sb.

č. 293/2002 Sb.

Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005
Sb.

č. 590/2002 Sb.

Vyhláška o vodoprávní evidenci

č. 7/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob

č. 159/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody

č. 125/2004 Sb.

Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod
a o způsobu zpracování, ukládání a předávání údajů do informačních systémů
veřejné správy

č. 391/2004 Sb.

Vyhláška o plánování v oblasti vod

č. 142/2005 Sb.

Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků

č. 450/2005 Sb.

II. Ochrana ovzduší
a) platné právní předpisy
Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/
2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb.
(úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 472/2005 Sb.)

č. 86/2002 Sb.

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
a o změně některých zákonů

č. 695/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004
Sb. a nařízení vlády č. 429/2005 Sb.

č. 350/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí,
ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.

č. 351/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

č. 352/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

č. 353/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování
odpadu

č. 354/2002 Sb.
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Nařízení vlády o Národním programu snižováni emisí tuhých znečišťujících látek,
oxidu siřičitého a oxidu dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

č. 112/2004 Sb.

Nařízení vlády o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České
republiky

č. 66/2005 Sb.

Nařízení vlády o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy

č. 117/2005 Sb.

Nařízení vlády o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až
2007

č. 315/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování z ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla
a ze skladování a distribuce benzinu

č. 355/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících
látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování
zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

č. 356/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu
paliv z hlediska ochrany ovzduší

č. 357/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek,
ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních
zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských
a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni
znečištění ovzduší veřejností, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb.

č. 553/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství
emisí skleníkových plynů

č. 696/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

č. 150/2005 Sb.

III. Ochrana přírody a krajiny
a) platné právní předpisy
Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR
č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999
Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb. a zákona
č. 218/2004 Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 460/2004
Sb.), ve znění zákona č. 387/2005 Sb.

č. 114/1992 Sb.

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých
zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

č. 100/2004 Sb.

Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

č. 161/1999 Sb.

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

č. 115/2000 Sb.
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Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

č. 162/2003 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park „Šumava“ a stanoví podmínky
jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.)

č. 163/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho
ochrany, ve znění zákona č. 114/1992 Sb. a nařízení vlády č. 24/1996 Sb.

č. 164/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje „Krkonošský národní park“ a stanoví podmínky jeho ochrany, ve znění zákona č. 114/1992 Sb.

č. 165/1991 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Český ráj

č. 508/2002 Sb.

Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických
zahrad

č. 17/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice

č. 530/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky

č. 531/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří

č. 532/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá

č. 533/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí

č. 534/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Řežabinec

č. 535/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce
a mokřady

č. 598/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky

č. 599/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše

č. 600/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky

č. 601/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory

č. 602/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky

č. 603/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko

č. 604/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory

č. 605/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky

č. 606/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy

č. 607/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník

č. 608/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hluboké obory

č. 609/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov

č. 679/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko

č. 680/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava

č. 681/2004 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava

č. 682/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce

č. 683/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko

č. 684/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Kralický Sněžník

č. 685/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko

č. 686/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy

č. 687/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory

č. 688/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice

č. 19/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko

č. 20/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické
Pomoraví

č. 21/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy

č. 22/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví

č. 23/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská

č. 24/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří

č. 25/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

č. 26/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové
Mlýny

č. 27/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory

č. 28/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí
oblasti

č. 51/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les

č. 70/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit

č. 132/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění vyhlášky MŽP č. 105/1997 Sb., vyhlášky MŽP č. 200/1999 Sb., vyhlášky
MŽP č. 85/2000 Sb., vyhlášky MŽP č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb.,
vyhlášky č. 381/2004 Sb., vyhlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb.
a vyhlášky č. 452/2005 Sb.

č. 395/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva kultury ČSR ze dne 8. prosince 1989 o zřízení chráněné
krajinné oblasti Blanský les

č. 197/1989 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti
Litovelské Pomoraví

č. 464/1990 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři Palice, Kralický Sněžník, Rejvíz, v rašelinách a jejich
ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina,
Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky,

č. 6/1991 Sb.
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Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení
bučina, ve znění vyhlášky MŽP č. 432/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti
Poodří

č. 155/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti
Železné hory

č. 156/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti
Broumovsko

č. 157/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní
rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky

č. 17/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje přírodní památka
Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky

č. 81/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní
rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší
ochranné podmínky

č. 200/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní
památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky,
ve zněnívyhlášky č. 165/2005 Sb.

č. 236/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky
a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury
České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg.
v částce 49/1988 Sb.)

č. 85/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní
rezervace Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné
podmínky

č. 192/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených
domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech,
včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech

č. 360/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Šumava

č. 422/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životní prostředí o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

č. 118/2002 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně
a stanovení bližších podmínek její ochrany, ve znění vyhlášky č. 165/2005 Sb.

č. 105/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její
bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní
přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky

č. 116/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu
s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů
(zákon o obchodování s ohroženými druhy)

č. 227/2004 Sb.
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Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínký prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

č. 381/2004 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Narodní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení
jejich bližších ochranných podmínek

č. 454/2004 Sb.

Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny

č. 468/2004 Sb.

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj

č. 488/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její
bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění vyhlášky č. 185/2005 Sb.

č. 573/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč
a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

č. 574/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní

č. 667/2004 Sb.

Vyhláška o vyhlášení národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích
bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma

č. 146/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějsích předpisů, v souvislosti s vytvářením
soustavy NATURA 2000

č. 166/2005 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence
a stanovení jejich bližších ochranných podmínek

č. 183/2005 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek

č. 184/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník
a stanoví její bližší ochranné podmínky

č. 451/2005 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu
o její změně

č. 396/1990 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví

č. 159/1991 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodním
obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin

č. 572/1992 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 8. prosince 1967

(reg.)-částka 14/1968 Sb. (publ.) č.j.
13.853/67, kterým byly prohlášeny
Jizerské hory za chráněnou krajinnou
oblast -Věstník MŠ a MK ČSR - sešit
2/1968 (str. 45)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. června 1969

(reg.)-částka 30/1969 Sb. (publ.) č.j. 9
886/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné
oblasti „Jeseníky“ -Věstník MŠ a MK
ČSR - sešit 9/1969 (str. 109)
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969

(reg.)-částka 4/1970 Sb. (publ.) č.j. 16
368/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné
oblasti „Orlické hory“ -Věstník MŠ
a MK ČSR - sešit 2/1970 (str. 9)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 25. května 1970 čj. 8 908/70-II/2

(reg.)-částka 23/1970 Sb. (publ.)o zřízení chráněné krajinné oblasti „Žďárské
vrchy“ -Věstník MŠ a MK ČSR - sešit
8/1970 (str. 76)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 12. dubna 1972 čj. 4 947/72-II/2

(reg.)-částka 22/1972 Sb. (publ.)o zřízení chráněné krajinné oblasti „Český
kras“ -Věstník MŠ a MK ČSR - sešit
5/1972 (str. 68)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 27. června 1972 čj. 4 946/72-II/2

(reg.)-částka 22/1972 Sb. (publ.)o zřízení chráněné krajinné oblasti „Labské
Pískovce“ -Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 9/1972 (str. 164)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. března 1973 čj. 5 373/73

(reg.)-částka 9/1973 Sb. (publ.)o zřízení
chráněné krajinné oblasti „Beskydy“
-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976
(str. 82)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. května 1974 čj. 7 657/1974

(reg.)-částka 10/1974 Sb. (publ.)o zřízení chráněné krajinné oblasti „Slavkovský les“ -Věstník MŠ a MK ČSR - sešit
7/1974 (str. 90)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. března 1975 čj. 5 954/75

(reg.)-částka 14/1975 Sb. (publ.)o nové
právní úpravě chráněné krajinné oblasti „Šumava“ -Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 5/1975 (str. 79)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj. 5 790/76

(reg.)-částka 5/1976 Sb. (publ.)o zřízení
chráněné krajinné oblasti „Pálava“
-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976
(str. 85)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj. 6 070/76

(reg.)-částka 5/1976 Sb. (publ.)o zřízení
chráněné krajinné oblasti „Kokořínsko“ -Věstník MŠ a MK ČSR - sešit
4/1976 (str. 86)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj. 6 883/76

(reg.)-částka 5/1976 Sb. (publ.)o zřízení
chráněné krajinné oblasti „České středohoří“ -Věstník MŠ a MK ČSR - sešit
4/1976 (str. 88)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj. 6 927/76

(reg.)-částka 5/1976 Sb. (publ.)o zřízení
chráněné krajinné oblasti „Lužické
hory“ -Věstník MŠ a MK ČSR - sešit
4/1976 (str. 90)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. listopadu 1978 čj. 21 972/78

(reg.)-částka 1/1979 Sb. (publ.)o zřízení
chráněné krajinné oblasti „Křivoklátsko“ -Věstník MŠ a MK ČSR - sešit
1/1979 (str. 6)
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. listopadu 1979 čj. 22 737/79

(reg.)-částka 6/1980 Sb. (publ.)o zřízení
chráněné krajinné oblasti „Třeboňsko“
-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1980
(str. 1)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. listopadu 1980 čj. 17 644/80

(reg.)-částka 3/1981 Sb. (publ.)o zřízení
chráněné krajinné oblasti „Bílé Karpaty“ -Věstník MŠ a MK ČSR - sešit
1/1981 (str. 1)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1981 čj. 17 332/81

(reg.)-částka 9/1982 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti „Blaník“ (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 3-4/1982
(str. 34)

Upozornění:
Následující kategorie s výjimkou NP a CHKO byly zákonem ČNR č. 114/1992 Sb.
zrušeny a nahrazeny novými kategoriemi. Konkrétní transformace jednotlivých
chráněných kategorií jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce MŹP č. 395/1992
Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988

(reg.)-částka 49/1988 Sb. čj. 14 200-SÚOP o prohlášení některých území
v ČSR za chráněná (publ.)-Věstník MŠ
a MK ČSR - sešit 8-9/1989 (str. 78)

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 606/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Stříbrný roh“ na okrese Děčín

(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 607/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Myslivna“ v okrese Litoměřice

(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 608/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Osojno“ v okrese Plzeň-sever

(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 609/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Sedlo“ v okrese Litoměřice

(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 610/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Sluneční stráň“ v okrese Ústí nad Labem

(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 612/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Starý Hirštejn“ v okrese Domažlice

(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 613/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Smraďoch“ v okrese Cheb

(reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 359/68 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Jezerka“ v okrese Most a Chomutov

(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 360/68 o vyhlášení
chráněného naleziště „Pitkovická stráň“ v Praze 10

(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 361/68 o vyhlášení
chráněného naleziště „Na Pilavě“ v okrese Kladno

(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 362/68 o vyhlášení
chráněného naleziště „Pod Veselovem“ v okrese Kladno

(reg.)-částka 11/1969 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 363/68 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Větrušická rokle“ v okrese Praha východ

(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 364/68 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Březina“ v okrese Litoměřice

(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 365/68 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Vápenka“ v okrese Děčín

(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 427/68 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Chloumek“ v okrese Most

(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 428/68 o vyhlášení
chráněného naleziště „Radobýl“ v okrese Litoměřice

(reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 022/69 II/2 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Trojačka“ v okrese Nový Jičín

(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 023/69 II/2 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Kutaný“ v okrese Vsetín

(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 024/69 II/2 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Suchá Dora“ v okrese Nový Jičín

(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 025/69 II/2 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Dařenec“ v okrese Opava

(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 6 006/68 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Velký močál“ v okrese Sokolov

(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 14 619/68 o vyhlášení
chráněného naleziště „Březinské tisy“ v okrese Děčín

(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 15 141/68 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Oceán“ v okrese Karlovy Vary

(reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 23. dubna 1969 čj. 5 376/69 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Vladař“ v okrese Karlovy Vary

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 750/69 II/2 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Kaluža“ v okrese Opava

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 751/69 II/2 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Radim“ v okrese Bruntál

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 752/69 II/2 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Skučák“ v okrese Karviná

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 292/69 II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Valach“ v okrese Opava

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu čj. 9 293/69 II/2 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „U Leskoveckého chodníku“ v okrese Opava

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 294/69 II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Nové Těchanovice“ v okrese Opava

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 295/69 II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Palkovické hůrky“ v okrese Frýdek Místek

(reg.)-částka 37/1970 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 296/69 II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bystřice“ v okrese Domažlice

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 3 909/69 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Hněvošický háj“ v okrese Opava

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 356/69 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Pluhův bor“ v okrese Sokolov

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 364/69 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Velký kámen“ v okrese Klatovy

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 366/69 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Háj“ v okrese Plzeň sever

(reg.)-částka 27/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 367/69 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Zábělá“ v okrese Plzeň sever

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 368/69 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Malé jeřábí jezero“ v okrese Karlovy Vary

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 369/69 o vyhlášení
chráněného parku „Americká zahrada“ v okrese Klatovy

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 282/69 II/2 o vyhlášení chráněného parku „Park v Bílé Lhotě“ v okrese Olomouc

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 474/69 II/2 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Ptačí hora“ v okrese Bruntál

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 475/69 II/2 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Černý les u Šilheřovic I“ v okrese Opava

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 476/69 II/2 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Černý les u Šilheřovic II“ v okrese Opava

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 026/70 II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Panské louky“ v okrese Bruntál

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 027/70 II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Polanský les“ v okrese Ostrava

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 029/70 II/2 o vyhlášení chráněného naleziště „Malochova skalka“ v okrese Plzeň sever

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 030/70 o vyhlášení
chráněného naleziště „V hlubokém“ v okrese Louny

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. září 1970 čj. 11 079/70 II/2 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Skalské rašeliniště“ v okrese Bruntál

(reg.)-částka 29/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. listopadu 1970 čj. 9 647/70 II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Na Špičáku“ v okrese Šumperk

(reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 16 051/72 o vyhlášení
chráněného naleziště „Na Stříbrné“ v okrese Benešov

(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 16 229/72 o vyhlášení
chráněného naleziště „V olších“ v okrese Benešov

(reg.)-částka 7/1973 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 564/72 o vyhlášení
chráněného naleziště „Prutník“ v okrese Mělník

(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 565/72 o vyhlášení
chráněného naleziště „Báň“ v okrese Nymburk

(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 864/72 o vyhlášení
chráněného přírodního výtvoru „Zlatý kůň“ v okrese Beroun

(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 976/72 o zřízení
chráněné studijní plochy „Swamp“ v okrese Česká Lípa

(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 977/72 o vyhlášení
chráněného naleziště „Slatinná louka u Velenky“ v okrese Nymburk

(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 978/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Kulivá hora“ v okrese Praha západ

(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 009/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Karlické údolí“ v okrese Beroun a Praha západ

(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 077/72 o vyhlášení
chráněného naleziště „Na ostrově“ v okrese Benešov

(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 078/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Karlovské bučiny“ v okrese Liberec

(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 123/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Dlouhá Hora“ v okrese Liberec

(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 124/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Hamrštejn“ v okrese Liberec

(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 244/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Velký Vápenný“ v okrese Liberec

(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 245/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Na Adamcích“ v okrese Hodonín

(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 246/72 o vyhlášení
chráněného naleziště „Pod Drdolem“ v okrese Zlín

(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 355/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Bílá Strž“ v okrese Klatovy

(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 357/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Voškov“ v okrese Beroun

(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 714/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Petrské údolí“ v okrese Tachov

(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 715/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Pátecká a Mísy“ v okrese Nymburk

(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 716/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Vrť“ v okrese Nymburk

(reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 767/72 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Holubovské hadce“ v okrese Český Krumlov

(reg.)-částka 8/1973 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 768/72 o vyhlášení
chráněného naleziště „Rovná“ v okrese Strakonice

(reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 18. července 1973 čj. 9 523/73 o vyhlášení
chráněného naleziště „Dubná“ v okrese Písek

(reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 806/73 o vyhlášení státní
přírodní rezervace „Hrby“ v okrese Písek

(reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 904/73 o vyhlášení státní
přírodní rezervace „Komáří vrch“ v okrese Rychnov nad Kněžnou

(reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 958/72 o vyhlášení státní
přírodní rezervace „Ostrůvek“ v okrese Tachov

(reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 12 221/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Křivé jezero“ v okrese Břeclav

(reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973 čj. 12 893/73 o vyhlášení
chráněného naleziště „U Kunštátské kaple“ v okrese Rychnov nad Kněžnou

(reg.)-částka 37/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973 čj. 12 894/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Jaronínská bučina“ v okrese Český Krumlov

(reg.)-částka 37/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 čj. 15 084/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Žlíbky“ v okrese Písek

(reg.)-částka 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 čj. 14 742/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Pohořské rašeliniště“ v okrese Český Krumlov

(reg.)-částka 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 170/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Růžák“ v okrese Děčín

(reg.)-částka 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 435/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Nad Dolským mlýnem“ v okrese Děčín

(reg.)-částka 7/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 585/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Podkovák“ v okrese Tachov

(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 634/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Čabel“ v okrese Děčín

(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 635/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Ponova louka“ v okrese Děčín

(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 749/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Farské bažiny“ v okrese Tachov

(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 750/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Křížový kámen“ v okrese Tachov

(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 462/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „U Brněnky“ v okrese Brno venkov

(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 463/73 o vyhlášení
studijní plochy „Rakovec“ v okrese Blansko

(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 582/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Kněžice“ v okresu Brno venkov

(reg.)-částka 5/1974 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 583/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Březinka“ v okrese Blansko

(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 584/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Červené blato“ v okrese České Budějovice a Jindřichův
Hradec

(reg.)-částka 7/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 922/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Zadní Hády“ v okrese Brno venkov

(reg.)-částka 7/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1974 čj. 18 923/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Dřínová“ v okrese Brno venkov

(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 328/73 o vyhlášení
chráněného naleziště „Vinný vrch“ v okrese Nymburk

(reg.)-částka 4/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 329/73 o vyhlášení
chráněného naleziště „Lišková“ v okrese Frýdek Místek

(reg.)-částka 4/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 330/73 o vyhlášení
chráněného naleziště „Zábřežské louky“ v okrese Opava

(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSRze dne 29. prosince 1973 čj.18 585/73 o novém
vymezení státní přírodní rezervace „Jezerní slať“

(reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 400/74 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Tetínské skály“ v okrese Benešov

(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 614/74 o vyhlášení
chráněného naleziště „Vrbenská tůň“ v okrese České Budějovice

(reg.)-částka 17/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 602/74 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Lipina“ v okrese Jindřichův Hradec

(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 603/74 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Dědovické stráně“ v okrese Písek

(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 604/74 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Fabián“ v okrese Jindřichův Hradec

(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 605/74 o vyhlášení
chráněného naleziště „Ostrolovský Újezd“ v okrese České Budějovice

(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 606/74 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Krkavčina“ v okrese Písek

(reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 17. července 1974 čj. 7 123/74 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Úhošť“ v okrese Chomutov

(reg.)-částka 16/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 15 732/74 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Žoﬁnka“ v okrese Jindřichův Hradec

(reg.)-částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 15 734/74 o vyhlášení
chráněného naleziště „Pod Lukšincem“ v okrese Frýdek Místek

(reg.)-částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 16 665/74 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Bernátka“ v okrese Kroměříž

(reg.)-částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. dubna 1975 čj. 16 984/74 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Bayerova“ v okrese Blansko

(reg.)-částka 15/1975 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. dubna 1975 čj. 7 830/75 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „U Nového hradu“ v okrese Blansko

(reg.)-částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 831/75 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Býčí skála“ v okrese Blansko

(reg.)-částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 832/75 o vyhlášení
chráněného naleziště „Kytlice“ v okrese Děčín

(reg.)-částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 833/75 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Habrůvecká bučina“ v okrese Blansko

(reg.)-částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. září 1975 čj. 8 200/75 o vyhlášení státní
přírodní rezervace „Radotínské údolí“ v Praze

(reg.)-částka 27/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září čj. 7 814/75 o vyhlášení státní
přírodní rezervace „Smrdutá“ v okrese Kroměříž

(reg.)-částka 33/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj. 7 827/75 o vyhlášení státní
přírodní rezervace „Čerňava“ v okrese Kroměříž

(reg.)-částka 33/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj. 7 828/75 o vyhlášení státní
přírodní rezervace „Tesák“ v okrese Kroměříž

(reg.)-částka 33/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. dubna 1975 čj. 6 710/76 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Střela“ v okrese Plzeň sever

(reg.)-částka 15/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 033/76 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Coufavá“ v okrese Brno venkov

(reg.)-částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 034/76 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Jelení skok“ v okrese Brno venkov

(reg.)-částka 21/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 035/76 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Kelečský Javorník“ v okrese Kroměříž

(reg.)-částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 036/76 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Malužín“ v okrese Brno venkov

(reg.)-částka 21/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. září 1975 čj. 9 861/76 o vyhlášení
chráněného naleziště „Orthocerový lůmek“ v Praze 5

(reg.)-částka 7/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 7 037/76 o vyhlášení státní
přírodní rezervace „Čihadlo“ v okrese Brno venkov

(reg.)-částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 8 825/76 o vyhlášení státní
přírodní rezervace „Rýchory“ v okrese Trutnov

(reg.)-částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 9 860/76 o vyhlášení
chráněného naleziště „Kleneč“ v okrese Litoměřice

(reg.)-částka 31/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 9 863/76 o vyhlášení
chráněné studijní plochy „Pod Smrkem“ v okrese Liberec

(reg.)-částka 31/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 826/76 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Bořeň“ v okrese Teplice a Most

(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 13. února 1977 čj. 8 827/76 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Babylon“ v okrese Děčín

(reg.)-částka 12/1977 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 828/76 o vyhlášení
chráněného naleziště „Medový Újezd“ v okrese Rokycany

(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 829/76 o vyhlášení
chráněné studijní plochy „Pod vyhlídkou“ v okrese Prachatice

(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 854/76 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Lipská hora“ v okrese Litoměřice

(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 855/76 o vyhlášení
chráněného naleziště „Pod Dračí skálou“ v okrese Litoměřice

(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 856/76 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Loužek“ v okrese Litoměřice

(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 851/76 o vyhlášení
chráněného naleziště „Na skále“ v okrese Olomouc

(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února čj. 9 858/76 o vyhlášení státní
přírodní rezervace „Klíny“ v okrese Frýdek Místek

(reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 084/77 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „U Výpustku“ v okrese Blansko

(reg.)-částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 085/77 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Na loučkách“ v okrese Chomutov

(reg.)-částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 086/77 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Skalka“ v okrese Frýdek Místek

(reg.)-částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 087/77 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Záhořanský stratotyp“ v okrese Beroun

(reg.)-částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 5 088/77 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Drbákov Albertovy skály“ v okrese Příbram

(reg.)-částka 1/1978 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 089/77 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Radouč“ v okrese Mladá Boleslav

(reg.)-částka 2/1978 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 091/77 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Josefské údolí“ v okrese Brno venkov a Blansko

(reg.)-částka 30/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 093/77 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Roštýnská obora“ v okrese Jihlava

(reg.)-částka 30/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 095/77 o vyhlášení
chráněného naleziště „Lukášov“ v okrese Jablonec nad Nisou

(reg.)-částka 1/1978 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1977 čj. 25 533/78 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Prokopské údolí“ v Praze

(reg.)-částka 4/1979 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 30. června 1980 čj. 13 226/80 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Borkovická blata“ v okrese Tábor

(reg.)-částka 30/1980 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 091/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Prameny Labe“ v okresech Trutnov a Semily

(reg.)-částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 092/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Prameny Úpy“ v okrese Trutnov

(reg.)-částka 3/1981 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 096/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Boberská stráň“ v okrese Trutnov

(reg.)-částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 094/80 o vyhlášení chráněného naleziště „Herlíkovické štoly“ v okrese Trutnov

(reg.)-částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. července 1981 čj. 11 919/81 o vyhlášení
chráněného parku a zahrady „Valašské“ muzeum v přírodě v okrese Vsetín

(reg.)-částka 28/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 041/84 VI/2o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jouglovka“ v okrese Beroun

(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 042/84 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Stará Ves“ v okrese Beroun

(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 043/84 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Trubínský vrch“ v okrese Beroun

(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 044/84 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Brdatka“ v okrese Rakovník

(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 045/84 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kabečnice“ v okrese Rakovník

(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 046/84 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Na Babě“ v okrese Rakovník

(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 047/84 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Stříbrný luh“ v okrese Rakovník

(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 048/84 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „U Eremita“ v okrese Rakovník

(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 049/84 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Velká pleš“ v okrese Rakovník

(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 050/84 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vysoký tok“ v okrese Rakovník

(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 051/84 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Týřo“ v okrese Rakovník

(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 05/84 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vůznice“ v okresech Beroun, Rakovník a Kladno

(reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 430/87 VI/2 o zřízení státních přírodních rezervací „Čertoryje“, „Jazevčí“, „Kútky“, „Machová“,
„Porážky“ a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací
„Zahrady pod Hájem“, „Búrová“ a chráněného naleziště „Žerotín“ v chráněné
krajinné oblasti Bílé Karpaty

(reg.)-částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 431/87 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Povydří“ v okrese Klatovy

(reg.)-částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 432/87 VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Radostínské rašeliniště“ a jejího ochranného pásma
v okrese Žďár nad Sázavou

(reg.)-částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. prosince 1987 čj. 17 094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť

(reg.)-částka 26/1987 Sb.
(publ.)-Věstník MŠMT a MK ČSR
- sešit 12/1989 (str. 129)
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988 čj. 14.200/88-SÚOP
o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná ve znění
vyhlášky MŽP č. 432/2000 Sb. a nařízení vlády č. 508/2002 Sb.

(reg.)-částka 49/1988 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR čj. 3500/89-SOP ze dne 19. ledna 1989 o zřízení
státních přírodních rezervací „Hradec“, „Kuchyňka“, „Vymyšlenská pěšina“,
„Červený kříž“, „Ranská bahna“, „Doubek“, „Kněhyně-Čertův mlýn“, „Radhošť“,
„Vrapač“, „Rašeliniště Skřítek“ a státních přírodních rezervací „Pulčín-Hradisko“,
„Šerák-Keprník“ a jejich ochranných pásem

(reg.)-částka 1/1989 Sb.

Výnos MK ČSR čj. 14 505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 o zřízení státních přírodních rezervací „Borová Lada“, „Pramen Vltavy“ a jejich ochranných pásem a o
zřízení státních přírodních rezervací „Milešický prales“, „Modravské slatě“, „Obří
zámek“, „Stožec“, „Stožecká skála“, „Tetřevská slať“, „Velká Niva“, „Vltavský
luh“ a „Zátoňská hora“ v Chráněné krajinné oblasti Šumava

(reg.)-částka 36/1989 Sb.
(publ.) -Věstník MŠMT a MK ČR
- sešit 2-3/1990 (str. 9)

IV. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
a) platné právní předpisy
Zákon ČNR o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č.
10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., (úplné znění zákona č. 231/1999 Sb.), ve znění
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Vyhláška MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu

č. 334/1992 Sb.

č. 13/1994 Sb.

V. OCHRANA LESA
a) platné právní předpisy
Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č.
149/2003 Sb.

č. 289/1995 Sb.

Zákon o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.

č. 449/2001 Sb.

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin)

č. 149/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádostí o odnětí nebo omezení
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

č. 77/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem
emisí

č. 78/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů
státní správy lesů a o jejich označení, ve znění vyhlášky MZe č. 52/1999 Sb.

č. 79/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad
zvýšených nákladů

č. 80/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů
a o vymezení hospodářských souborů

č. 83/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování

č. 84/1996 Sb.
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Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti o udělení licence
v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve
znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.

č. 100/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních
k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění
vyhlášky MZe č. 236/2002 Sb.

č. 101/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

č. 219/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
způsobené na lesích

č. 55/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.

č. 244/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.

č. 245/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů
zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

č. 480/2002 Sb.

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

č. 491/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin 29/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti
o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

č. 139/2004 Sb.

Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

č. 553/2004 Sb.

VI. GEOLOGIE, OCHRANA A EVIDENCE
NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ
a) Platné právní předpisy
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona
ČNR č. 541/1991 Sb. (ú.z.pod. č. 439/1992 Sb s působností pro ČR) a ve znění
zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb., zákona
č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005
Sb. a zákona 386/2005 Sb.

č. 44/1988 Sb.

Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 542/1991 Sb. (ú.z. pro ČR vyhlášeno pod č. 440/1992 Sb.), zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb.,
zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb., zákona
č. 206/20020 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona 3/2005
Sb a zákona č. 386/2005 Sb.

č. 61/1988 Sb.

Zákon ČNR o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákona
č. 366/2000 Sb. (ú. z. pod č. 66/2001 Sb.), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 18/2004 Sb. a zákona 3/2005 Sb.

č. 62/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve

č. 104/1988 Sb.
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znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb. a vyhlášky
č. 299/2005 Sb.
Vyhláška ČBÚ o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných
pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 331/2002 Sb.

č. 415/1991 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech, ve znění vyhlášky
ČBÚ č. 351/2000 Sb.

č. 172/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění
vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č. 175/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zjišťování starých důlních děl
a vedení jejich registru,ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb.

č. 363/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o chráněných ložiskových územích

č. 364/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých
činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997
Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č. 435/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR o evidenci zásob
výhradních ložisek nerostů

č. 497/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení
úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 426/2001 Sb. a vyhlášky č. 63/2005 Sb.

č. 617/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění vyhlášky 298/2005 Sb.

č. 15/1995 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění
ČBÚ č. 32/2000 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 592/2004 Sb.

č. 52/1997 Sb.

Vyhláška MŽP o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

č. 206/2001 Sb.

Vyhláška MŽP o evidenci geologických prací, ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb.

č. 282/2001 Sb.

Vyhláška o geologické dokumentaci

č. 368/2004 Sb.

Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek

č. 369/2004 Sb.

VII. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
a) platné právní předpisy
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/
2001 Sb.,zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb.,zákona č. 356/2003 Sb.,zákona č. 167/2004 Sb., zákona 188/2004 Sb., zákona
č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce
zákonů pod č. 106/2005 Sb.)
Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona
č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.

č. 185/2001 Sb.

č. 477/2001 Sb.

Částka 3

Částka 3

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

č. 111/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví
seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků
a obalů

č. 184/2002 Sb.

Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství české republikyč. 197/2003 Sb.
Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání
odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 300/2005 Sb.

č. 99/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.

č. 376/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů),ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

č. 381/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů
na zemědělské půdě,ve znění vyhlášky 504/2004 Sb.

č. 382/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady,ve
znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb. a vyhlášky č. 353/2005
Sb.

č. 383/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými
směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg
(o nakládání s PCB)

č. 384/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů

č. 116/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení
zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb. a vyhlášky
č. 353/2005 Sb.

č. 237/2002 Sb.

Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této
evidence

č. 641/2004 Sb.

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

č. 294/2005 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách ﬁnancování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

č. 352/2005 Sb.

VIII. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
a) platné právní předpisy
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posouzení vlivů na životní prostředí) – posuzování záměrů, ve
znění zákona č. 93/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

č. 100/2001 Sb.

č. 457/2001 Sb.
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Vyhláška, kterou se stanoví vyšší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při
udělování a odnímaní osvědčení

č. 353/2004 Sb.

IX. NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI
a) platné právní předpisy
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 345/2005
Sb.(úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 434/2005 Sb.)

č. 356/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační
schopnosti

č. 164/2004 Sb.

Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění vyhlášky č. 279/2005
Sb.

č. 219/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických
látek a vedení jejich evidence

č. 220/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezen, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.

č. 221/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností
a vlastností nebezpečných pro životní prostředí, ve znění vyhlášky č. 389/2005
Sb.

č. 222/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí

č. 223/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah nebezpečnostního listu k nebezpečné
chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb.

č. 231/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o chemických látkách
a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasiﬁkace,
balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve
znění vyhlášky 369/2005 Sb.

č. 232/2004 Sb.

Vyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování
výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků

č. 234/2004 Sb.

Vyhláška o registraci chemických látek

č. 426/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek
pro zdraví člověka

č. 427/2004 Sb.

Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky klasiﬁkovanými jako vysoce toxické

č. 428/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických
látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky 449/2005 Sb.

č. 443/2004 Sb.
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Sdělení č. 27 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí
o zveřejnění Seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky

Věstník MŽP č. 12/2000

Sdělení č. 10 sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení
o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými připravky - pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci ke dni 30. listopadu
2000

Věstník MŽP č. 2/2001

Sdělení č. 33 sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení
o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými připravky - pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci zveřejněného ve
Věstníku MŽP č. 2/2001

Věstník MŽP č. 11/2001

Sdělení č. 17 odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí
o zveřejnění dokumentu „seznam testovacích zařízení zařazených do Národního
programu SLP“

Věstník MŽP č. 5/2002

Sdělení č. 12 odboru environmentálních rizik MŽP k deﬁnici pojmů uvedených
v odst. 3 bodu 47 části I přílohy č. 2 k vyhlášce 221/2004 Sb.

Věstník MŽP č. 8/2004

X. PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
a) platné právní předpisy
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb.,
o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních
s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií),ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č 82/2004
Sb.(úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 349/2004 Sb.), ve znění
zákona 253/2005 Sb.

č. 353/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup
při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole

č. 452/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné
havárie, ve znění vyhlášky č. 367/2004 Sb.

č. 7/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro
havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky

č. 383/2000 Sb.

Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií

č. 366/2004 Sb.

XI. NAKLÁDÁNÍ S GENETICKY MODIFIKOVANÝMI
ORGANISMY A PRODUKTY
a) platné právní předpisy
Zákon o nakládání s geneticky modiﬁkovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb.
Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modiﬁkovanými organismy
a genetickými produkty

č. 78/2004 Sb.
č. 209/2004 Sb.
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XII. INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ
a) platné právní předpisy
Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb.

č. 76/2002 Sb.

Nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách

č. 63/2003 Sb.

Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování, ve znění nařízení vlády
č. 304/2005 Sb.

č. 368/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání o integrovaného povolení, rozsah
a způsob jejího vyplnění

č. 554/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných
pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

č. 572/2004 Sb.

XIII. ANTARKTIDA
Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

č. 276/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

č. 104/2004 Sb.

C. Ostatní
Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č.
193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., zákona č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004
Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 149/2004 Sb.)

č. 246/1992 Sb.

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č.
71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,zákona č. 279/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb.,
zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.

č. 18/1997 Sb.

Zákon o povodích

č. 305/2000 Sb.

Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčivých lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících
zákonů (lázeňský zákon)ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona 320/2002 Sb.
a zákona č. 444/2005 Sb.

č. 164/2001 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí
(o prováděni agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády 542/2004
Sb.

č. 242/2004 Sb.
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M) ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD
ZÁKONY
1. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění zákona
ČNR č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/
2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003
Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 (účinnost od 1.1.2006)

č. 44/1988 Sb.

2. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993
Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb.,
zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., [úplné
znění č. 408/2002 Sb.], zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona
č. 3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb. (účinnost od 1.1.2006)

č. 61/1988 Sb.

Prováděcí předpisy
1. Vyhláška ministerstva dopravy a ÚBÚ č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností

č. 28/1967 Sb.

2. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.

č. 50/1978 Sb.

3. Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky ČBÚ
č. 173/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 99/1995
Sb., vyhlášky ČBÚ č. 341/2001 Sb., ČBÚ č. 338/2004 Sb. a vyhlášky č. 298/
2005 Sb.

č. 72/1988 Sb.

4. Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek,
o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné
hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb., vyhlášky ČBÚ
č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 299/2005 Sb.

č. 104/1988 Sb.

5. Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí,
ve znění vyhlášky ČBÚ č. 477/1991 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. ve
znění vyhlášky ČBÚ č. 3/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 54/1996 Sb., vyhlášky
ČBÚ č. 109/1998 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb, vyhlášky ČBÚ č. 330/
2002 Sb., vyhlášky č. 141/2004 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č. 22/1989 Sb.

6. Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na
povrchu, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 8/1994
Sb., vyhlášky ČBÚ č. 236/1998 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb., vyhlášky
č. 142/2004 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č. 26/1989 Sb.

7. Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992
Sb., vyhlášky ČBÚ č. 9/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 237/1998 Sb., vyhlášky
č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 143/2004 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č. 51/1989 Sb.

8. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění opravy redakčních sdělení (částka 99/1990 Sb.)
a vyhlášky č. 363/2005 Sb.

č. 324/1990 Sb.
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9. Vyhláška ČBÚ o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve
znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 331/2002 Sb.

č. 415/1991 Sb.

10. Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání
odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.

č. 99/1992 Sb.

11. Vyhláška ČBÚ o dobývacích prostorech, ve znění vyhlášky č. 351/2000 Sb.

č. 172/1992 Sb.

12. Vyhláška ČBÚ o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

č. 174/1992 Sb.

13. Vyhláška ČBÚ o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve
znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č. 175/1992 Sb.

14. Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin
a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky ČBÚ
č. 340/2001 Sb.

č. 327/1992 Sb.

15. Vyhláška ČBÚ o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ
č. 158/1997 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č. 435/1992 Sb.

16. Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu

č. 2/1994 Sb.

17. Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů
a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění vyhlášky
ČBÚ č. 90/2003 Sb.

č. 4/1994 Sb.

18. Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků inertního
a uhelného prachu a směsi inertního a uhelného prachu v uhelných dolech

č. 5/1994 Sb.

19. Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních

č. 10/1994 Sb.

20. Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb.

č. 12/1994 Sb.

21. Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu
a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 76/1996 Sb.

č. 102/1994 Sb.

22. Vyhláška ČBÚ o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí
těchto činností ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.

č. 15/1995 Sb.

23. Vyhláška ČBÚ o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 342/2001
Sb.

č. 99/1995 Sb.

24. Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti
prováděné hornickým způsobem

č. 202/1995 Sb.

25. Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb., vyhlášky č. 144/2004 Sb. a vyhlášky
č. 298/2005 Sb.

č. 55/1996 Sb.
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26. Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve
znění vyhlášky ČBÚ č. 32/2000 Sb. a 592/2004 Sb.

č. 52/1997 Sb.

27. Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu

č. 35/1998 Sb.

28. Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích
a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 360/2001 Sb. a vyhlášky č. 298/2005
Sb.

č. 239/1998 Sb.

29. Vyhláška ČBÚ, kterou se zrušují některé právní předpisy o povolení používat
výbušniny a další prostředky trhací techniky.

č. 209/1999 Sb.

30. Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování,
využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro
uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění
kontrol

č. 75/2001 Sb.

31. Vyhláška ČBÚ o báňské záchranné službě

č. 447/2001 Sb.

32. Vyhláška ČBÚ o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu

č. 71/2002 Sb.

33. Vyhláška ČBÚ o důlní degazaci

č. 72/2002 Sb.

34. Vyhláška ČBÚ o vyhrazených elektrických zařízeních

č. 74/2002 Sb.

35. Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

č. 75/2002 Sb.

36. Vyhláška ČBÚ o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech

č. 165/2002 Sb.

37. Vyhláška ČBÚ, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů

č. 306/2002 Sb.

38. Vyhláška ČBÚ o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných
provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických
zařízení

č. 447/2002 Sb.

39. Vyhláška ČBÚ, kterou se zrušuje vyhláška č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným
prachem, zápalkami a střelivem

č. 494/2002 Sb.

40. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce
a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel

č. 39/2003 Sb.

41. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti
práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot

č. 91/2003 Sb.

42. Vyhláška o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností
těchto výbušnin

č. 293/2003 Sb.

43. Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti
a činnosti prováděné hornickým způsobem

č. 392/2003 Sb.
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44. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi

č. 415/2003 Sb.

45. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů

č. 659/2004 Sb.

46. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních
zařízeních

č. 199/2005 Sb.

47. Vyhláška o požadavcích na odbornou kvaliﬁkaci a odbornou způsobilost při
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně
některých právních předpisů

č. 298/2005 Sb.

Zrušené předpisy
1. Výnos ČBÚ, kterým se stanoví podmínky pro uvádění některých druhů elektrických zařízení do provozu v organizacích podléhajících dozoru orgánů státní
báňské správy (reg. v částce 9/1981 Sb.) – zrušeno vyhláškou ČBÚ č. 75/2002
Sb.

č. 30/1980

2. Vyhláška ČBÚ, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
– zrušeno vyhláškou ČBÚ č. 306/2002 Sb.

č. 56/1982 Sb.

3. Vyhláška ČBÚ o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících
vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy – zrušeno vyhláškou ČBÚ
č. 75/2002 Sb.

č. 60/1989 Sb.

4. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ , o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel – zrušeno vyhláškou č. 39/2003 Sb.

č. 213/1991 Sb.

5. Vyhláška ČBÚ, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu
č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
– zrušeno vyhláškou ČBÚ č. 306/2002 Sb.

č. 120/1993 Sb.

6. Vyhláška ČBÚ o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení
sypkých hmot (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 92/1985 Sb., se dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 73/1994 Sb., nevztahuje na organizace provádějící hornickou
činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem) – zrušeno vyhláškou
ČBÚ č. 91/2003 Sb.

č. 73/1994 Sb.

7. Vyhláška ČBÚ, o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým
loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem – zrušeno
vyhláškou ČBÚ č. 494/2002 Sb.

č. 51/1996 Sb.

8. Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování, ve
znění vyhlášky ČBÚ č. 60/2002 Sb. – zrušeno vyhláškou ČBÚ č. 293/2003
Sb.

č. 246/1996 Sb.

9. Výnos ČBÚ ze dne 16. 12. 1986, č.j. 6365/1986, o kontrolách, revizích
a zkouškách plynových zařízení (reg. v částce 7/1987 Sb.), ve znění výnosu
ČBÚ č. 2/1990 ze dne 12. 10. 1990 (reg. pod č. 443/1990 Sb. v částce 74/1990
Sb.) – zrušeno vyhláškou ČBÚ č. 392/2003 Sb.

č. 4/1987, č. 9/1988 Ú.v. ČSR

10. Výnos ČBÚ ze dne 12. 10. 1982, o ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti
provozu při svislé dopravě a chůzi v organizacích podléhajících dozoru státní
báňské správy (reg. v částce 19/1983 Sb.) (publ. v částce 3/1982 Ú.v. ČSR),
ve znění výnosu ČBÚ č. 10/1986, č. 16/1986 Ú.v. ČSR ze dne 7. 7. 1986, č.j.
2373/1986 (reg. v částce 18/1986 Sb.) (publ. v částce 6/1986 Ú.v. ČSR), ve

č. 12/1982 Ú. v. ČSR
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znění výnosu ČBÚ č. 2/1990 ze dne 12. 10. 1990 (reg. pod č. 443 v částce
74/1990 Sb.) a vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. ze dne 1. 7. 1992 – zrušeno
vyhláškou ČBÚ č. 415/2003 Sb.
11. Vyhláška ČBÚ kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických
látek a chemických přípravků – zrušeno vyhláškou MŽP č. 222/2004 Sb.

č. 316/1998 Sb.

12. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy
hořlavých plynů a par – zrušeno vyhláškou MPSV č. 407/2004 Sb.

č. 18/1987 Sb.

13. Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu
v dolech s nebezpečím důlních otřesů – zrušeno vyhláškou ČBÚ č. 659/2004
Sb.

č. 45/1995 Sb.

14. Vyhláška ČBÚ o vybraných důlních zařízeních – zrušeno vyhláškou ČBÚ
č. 199/2005 Sb.

č. 73/2002 Sb.

15. Vyhláška ČBÚ o požadavcích na kvaliﬁkaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné
hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných ČBÚ k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ
č. 239/1998 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 74/2001 Sb. – zrušeno vyhláškou ČBÚ
č. 298/2005 Sb.

č. 340/1992 Sb.,

16.Vyhláška ČÚBP a ČBÚ,kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ
č. 97/1982 Sb., vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/
2000 Sb., vyhlášky MPSV a ČBÚ č. 18/2003 Sb. a vyhlášky MPSV a ČBÚ
č. 393/2003 Sb. (vyhláškou č. 393/2003 Sb. platnost pro SBS de facto přestala
platit)

č. 18/1979 Sb.

17. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP
a ČBÚ č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky MPSV
a ČBÚ č. 394/2003 Sb. (vyhláškou č. 394/2003 Sb. platnost pro SBS de facto
přestala platit)

č. 19/1979 Sb.

18. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP
a ČBÚ č. 553/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky MPSV
a ČBÚ č. 159/2002 Sb. (vyhláškou č. 159/2002 Sb. platnost pro SBS de facto
přestala platit)

č. 20/1979 Sb.

19. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP
a ČBÚ č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky MPSV
a ČBÚ č. 395/2003 Sb. (vyhláškou č. 395/2003 Sb. platnost pro SBS de facto
přestala platit)

č. 21/1979 Sb.

20. Výnos ČBÚ ze dne 30. 6. 1971, čj. 3600/1971, o kontrole zařízení pro reversaci
větrání a o zkouškách účinnosti reversace větrání (reg. v částce 5/1971 Ú. v.
ČSR) ve znění výnosu ČBÚ č. 36/85 ze dne 10. 12. 1985 čj. 6429/58 – konec
platnosti výnosu od 1.1.2004

č. 11/1971

21. Výnos ČBÚ z 16. července 1981 č.j. 3963/1981, kterým se určuje pracovní doba
řidičům silničních a motorových vozidel státní báňské správy (reg. v částce
23/1981 Sb.) – konec platnosti výnosu od 1.1.2004

č. 6/1981
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Opatření, kterými jsou povoleny k používání sklady výbušnin, výbušniny a jejich
pomůcky – zrušeno vyhláškou ČBÚ č. 293/2003 Sb.
1. Výnos ČBÚ ze dne 20. 1. 1969, čj. 112/14/69, kterým se povoluje používat
laminátové nabíjecí tyče TOKOZ (reg. v částce 25/1969 Sb.)

č. 14/1969

2. Výnos ČBÚ ze dne 8. 4. 1969, čj. 1313/20/69, kterým se povoluje používat
důlní ohmmetr typ KN-66 (reg. v částce 25/1969 Sb.)

č. 20/1969

3. Výnos ČBÚ ze dne 16. 6. 1969, čj. 2800/40/69, kterým se povoluje používat
ohmmetr typ Mx-10 (reg. v částce 7/1970 Sb.)

č. 40/1969

4. Výnos ČBÚ ze dne 26. 1. 1970, čj. 5087/69/2/70, kterým se schvaluje typový
sklad výbušnin M 200 (reg. v částce 7/1970 Sb.)

č. 2/1970

5. Výnos ČBÚ ze dne 13. 7. 1970, čj. 3777/5/70, kterým se povoluje používat
k trhacím pracím v ČSR pneumatické nabíjecí zařízení označené BUNZA 1 C
(reg. v částce 7/1971 Sb.)

č. 13/1970

6. Výnos ČBÚ ze dne 10. 5. 1971, čj. 2384/9/71, kterým se povoluje používat
bezpečnostní rozbuškové kleště typ BRK-7 (reg. v částce 27/1971 Sb.)

č. 9/1971

7. Výnos ČBÚ ze dne 19. 7. 1976, čj. 4388/15/76, kterým se povoluje používat
při trhacích pracích důlní skalní trhavinu DANUBAL 1 (reg. v částce 25/1976
Sb.) (publ. v částce 7/1976 Ú.v. ČSR)

č. 14/1976, č. 26/1976 Ú.v. ČSR

8. Výnos ČBÚ ze dne 27. 12. 1979, čj. 1565/17/79, o povolení používat zkoušečku roznětnic ZRKA-1 (reg. v částce 13/1980 Sb.) (publ. v částce 1/1980 Ú.v.
ČSR)

č. 17/1979, č. 1/1980 Ú.v. ČSR

9. Výnos ČBÚ ze dne 26. 11. 1980, čj. 811/22/1980, o povolení používat pyrozapalovač (reg. v částce 13/1981 Sb.) (publ. v částce 2/1981 Ú.v. ČSR)

č. 22/1980, č. 7/1981 Ú.v. ČSR

10. Výnos ČBÚ ze dne 28. 11. 1980, čj. 4448/19/80, o povolení používat elektrické
mžikové palníky SO-anti (reg. v částce 13/1981 Sb.) (publ. v částce 2/1981
Ú.v. ČSR)

č. 19/1980, č. 9/1981 Ú.v. ČSR

11. Výnos ČBÚ ze dne 1. 7. 1982, čj. 540/15/82, o povolení používat typový sklad
výbušin M 100 (reg. v částce 21/1982 Sb.) (publ. v částce 2/1982 Ú.v. ČSR)

č. 15/1982, č. 7/1982 Ú.v. ČSR
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N) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
Zákon o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění zákona č.
210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000
Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 59/2005 Sb.

č. 265/1992 Sb.

Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

č. 344/1992 Sb.

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb.,
zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 186/2001 Sb., zákona č. 175/2003 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb.

č. 359/1992 Sb.

Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona
č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.

č. 200/1994 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č.
212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb. a vyhlášky č. 92/2005 Sb.

č. 31/1995 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona
č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998
Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.

č. 190/1996 Sb.

Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel

č. 111/2001 Sb.

Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění
vyhlášky č. 460/2003 Sb., vyhlášky č. 345/2004 Sb. a vyhlášky č. 44/2005 Sb.

č. 162/2001 Sb.

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají
působnost příslušného katastrálního úřadu

č . 263/2005 Sb.
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O) ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
I. Oblast energetiky
A) Platné právní předpisy
Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

č. 426/2005 Sb.

Vyhláška o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel
placení ﬁnančních příspěvků do tohoto fondu

č. 377/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním
fondu

č. 366/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné
zákazníky

č. 297/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné
zákazníky

č. 329/2001 Sb.

Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

č. 540/2005 Sb.

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora
trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

č. 541/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem

č. 673/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro
organizování trhu s plynem

č. 542/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen
v energetice

č. 438/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb.,ve znění vyhlášky č. 13/2003
Sb.

č. 575/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů
z vloženého kapitálu v energetice

č. 439/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb.

č. 74/2003 Sb.

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

č. 404/2005 Sb.

Vyhláška o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

č. 502/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání
obnovitelných zdrojů

č. 475/2005 Sb.
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P) KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY
Poznámka: Na základě zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se
sjednocením dohledu nad ﬁnančním trhem, Komise pro cenné papíry ke dni
31.3.2006 zanikla a od 1.4.2006 její působnost vykonává Česká národní banka.
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými
papíry se zákazníky

258/2004 Sb.

Vyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry
vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře
a o makléřské zkoušce

259/2004 Sb.

Vyhláška o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných
papírů

260/2004 Sb.

Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry
a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele, ve znění vyhlášky č. 221/2005 Sb.

261/2004 Sb.

Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými
papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění vyhlášky č. 383/2004
Sb.

262/2004 Sb.

Vyhláška o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta
kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.

264/2004 Sb.

Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře

265/2004 Sb.

Vyhláška o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na
regulovaném trhu

266/2004 Sb.

Vyhláška o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění, ve znění vyhlášky č. 222/2005 Sb.

267/2004 Sb.

Vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

268/2004 Sb.

Vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

269/2004 Sb.

Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového
listu fondu kolektivního investování

270/2004 Sb.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční
společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace
vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu

347/2004 Sb.

Vyhláška kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzu investičního
nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu a způsob informování Komise pro cenné papíry o využívání vnitřních informací a o manipulaci s trhem

355/2004 Sb.

Vyhláška o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty
některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových
výdajů

414/2004 Sb.
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Vyhláška kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se
zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro
řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele

429/2004 Sb.

Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování

457/2004 Sb.

Vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu

536/2004 Sb.

Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku
standardního fondu

139/2005 Sb.
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Q) NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
1. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

č. 412/2005 Sb.

2. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti

č. 413/2005 Sb.

3. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

č. 522/2005 Sb.

4. Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certiﬁkaci
stínících komor

č. 523/2005 Sb.

5. Vyhláška o zajištění kryptograﬁcké ochrany utajovaných informací

č. 524/2005 Sb.

6. Vyhláška o provádění certiﬁkace při zabezpečování kryptograﬁcké ochrany
utajovaných informací

č. 525/2005 Sb.

7. Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti
a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění
podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)

č. 526/2005 Sb.

8. Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní
způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické
osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)

č. 527/2005 Sb.

9. Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certiﬁkaci technických prostředků

č. 528/2005 Sb.

10. Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací.

č. 529/2005 Sb.
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R) STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST
Zákony v kompetenci SÚJB
Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona
č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb.

č. 18/1997 Sb.

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
a o změně a doplnění zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 249/2000 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb.

č. 19/1997 Sb.

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona
č. 186/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb.

č. 281/2002 Sb.

Vyhlášky SÚJB
Vyhláška o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich
zařazování do jednotlivých kategorií, ve znění vyhl. č. 500/2005 Sb.

č. 144/1997 Sb.

Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení,
ve znění vyhlášky č. 316/2002 Sb.

č. 145/1997 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou
bezpečnost a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky
na kvaliﬁkaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti
a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované
dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků, ve znění vyhlášky
č. 315/2002 Sb.

č. 146/1997 Sb.

Vyhláška o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení
a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd

č. 214/1997 Sb.

Vyhláška o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů
ionizujícího záření

č. 215/1997 Sb.

Vyhláška o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při
jejich uvádění do provozu a při jejich provozu

č. 106/1998 Sb.

Vyhláška o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti

č. 195/1999 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví limity koncentrace a množství jaderného materiálu, na
který se nevztahují ustanovení o jaderných škodách

č. 324/1999 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití
v jaderné oblasti

č. 179/2002 Sb.

Vyhláška o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

č. 307/2002 Sb.
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Vyhláška o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování
a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních
látek (o typovém schvalování a přepravě)

č. 317/2002 Sb.

Vyhláška o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení
a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění vyhlášky č. 2/2004 Sb.

č. 318/2002 Sb.

Vyhláška o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě, ve znění
vyhlášky č. 27/2006

č. 319/2002 Sb.

Vyhláška o osobních radiačních průkazech

č. 419/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně
živnostenského zákona

č. 474/2002 Sb.

Vyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
z provozu

č. 185/2003 Sb.

Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah
vzdělávání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných
činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

č. 193/2005 Sb.

Vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

č. 309/2005 Sb.

Vyhláška o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření
z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu

č. 462/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem
chemických zbraní

č. 50/1997 Sb.
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S) ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zák. č. 340/2004 Sb., zák. č. 484/2004 Sb., zák.
č. 127/2005 Sb. a zák. č. 361/2005 Sb.

č. 143/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení
soutěžitelů, ve znění vyhl. č. 407/2005 Sb.

č. 368/2001 Sb.

Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje

č. 215/2004 Sb.

Vyhláška o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné
podpoře

č. 207/2005 Sb.

Zákon o veřejných zakázkách, ve znění zák. č. 437/2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb.,
zák. č. 60/2005 Sb., zák. č. 124/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 377/2005
Sb., zák. č. 179/2005 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.

č. 40/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace
stavby

č. 239/2004 Sb.

Vyhláška o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhl. č. 137/2005
Sb.

č. 240/2004 Sb.

Částka 3

Částka 3
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METODICKÉ DOPORUČENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
č.j.: 6754/2006-27 ze dne 27. března 2006
kterým se stanoví zásady, dle nichž se provádí řízení
Společného regionálního operačního programu České republiky
na období 2004-2006 (dále jen SROP)
a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu NUTS 2 hl. m. Praha
na období 2004-2006 (dále jen JPD 2)
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) jakožto Řídicí
orgán SROP a JPD 2, které jsou realizovány v příslušných regionech NUTS 2 v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 79 (SROP)
a č. 84 (JPD 2) ze dne 22. ledna 2003 a Rozhodnutími Komise
č. C (2004) 2409 ze dne 23. června 2004 (SROP) a C (2004)
2095 ze dne 21. června 2004 (JPD 2), kterými se schvaluje
podpora Společenství pro strukturální pomoc regionům Cíle
1 (SROP) a Cíle 2 (JPD 2) v České republice, vydává pro
Regionální rady regionů soudržnosti Jihozápad, Jihovýchod,
Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Moravskoslezsko,
Střední Morava a Praha toto metodické doporučení
ČÁST I.
1. Na základě výše uvedených dokumentů (Usnesení vlády
a Rozhodnutí Komise), MMR tímto vydává „Metodické doporučení, kterým se stanoví zásady, podle nichž se provádí
řízení Společného regionálního operačního programu České
republiky na období 2004-2006 a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu NUTS 2 hl. m. Praha na
období 2004-2006“. Tímto dokumentem MMR upřesňuje
povinnosti jednotlivých Regionálních rad (dále jen „RR“)
a Výborů regionálního rozvoje (dále jen „VRR“) zřízených
na základě zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (v případě regionů
soudržnosti Moravskoslezsko a Střední Čechy tvoří RR
zastupitelstva krajů, v případě hlavního města Prahy tvoří
RR Zastupitelstvo hlavního města Prahy) při realizaci uvedených programů.
2. Z důvodu zajištění racionální a efektivní realizace SROP
a JPD 2 v příslušných regionech NUTS 2 a potřebě dodržování jednotných administrativních postupů, které zajistí
bezproblémovou výměnu informací mezi jednotlivými subjekty implementace programů SROP a JPD 2, je potřeba
informovat všechny RR o nástrojích, které zajistí úspěšnou
implementaci a doporučit opatření zaměřená na součinnost
mezi MMR a RR .
3. Příslušné sekretariáty RR byly seznámeny se souborem dokumentů týkajících se implementace SROP a JPD 2, které
byly vypracovány na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj
a na jejichž přípravě se také podílely. K těmto dokumentům
patří:
a) Programový dokument SROP/ Programový dokument JPD 2
b) Programový dodatek SROP/ Programový dodatek
JPD 2
c) Operační manuály a jejich přílohy
• Operační manuál pro SROP/Operační manuál JPD 2

• Operační manuál pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP/ Operační manuál pro grantová
schémata implementovaná v rámci JPD 2
• Operační manuál pro technickou pomoc SROP/ Manuál
pro technickou pomoc JPD 2
d) Příručky pro SROP a JPD 2 a jejich přílohy
• Příručka administrace SROP/ Příručka administrace
JPD 2
• Příručka pro žadatele SROP / Příručka pro žadatele
JPD 2
• Příručka pro hodnotitele SROP/ Příručka hodnotitele
JPD 2
• Příručka kontrolora SROP/ Příručka kontrolora JPD 2
• Příručka pro příjemce SROP/ Příručka pro příjemce
JPD 2
e) Usnesení vlády
• Usnesení vlády České republiky č. 809 ze dne 6.
srpna 2003 ke Zprávě o personálním zajištění dotčených resortů a krajů pro využívání strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti Evropské unie v roce 2004.
• Usnesení vlády České republiky č. 810 ze dne 6.
srpna 2003 k zajištění administrativní kapacity Ministerstva pro místní rozvoj a krajů pro zabezpečení
funkčnosti implementačního systému pro využívání
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské
unie. V tomto usnesení Vláda České republiky schvaluje navýšení příspěvku na výkon státní správy krajům
na zajištění činnosti sekretariátů regionálních rad.
V těchto usneseních Vláda ČR zároveň doporučuje hejtmanům spolupracovat při zajišťování administrativní kapacity
řídících a implementačních struktur s Ministerstvem pro
místní rozvoj a s Ministerstvem ﬁnancí.
4. Při aplikaci instrumentů uvedených v bodě 3 je nezbytné
věnovat zvláštní pozornost následujícím konkrétním postupům.
V rozhodovací pravomoci RR, výhradně pokud půjde
o realizaci v rámci příslušného regionu NUTS 2, budou
následující úkoly, které zajišťují RR na základě podkladů a dokumentace připravené jejich sekretariáty:
a) vyhlášení (kola) výzvy pro předkládání projektů v příslušném regionu soudržnosti;
b) zajišťování výběru projektů v opatřeních vymezených
příslušným Programovým dodatkem na základě kritérií
přijatelnosti a hodnotících kritérií pro výběr schválených
Monitorovacím výborem SROP nebo Monitorovacím
výborem JPD 2;
c) projednání a schválení návrhů a podkladů pro Řídicí
orgán SROP a JPD 2 o realizaci a případných úpravách
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Programového dodatku SROP nebo JPD 2 v rámci příslušného regionu;
d) v rámci přípravy výroční zprávy o provádění projednání
a schválení vlastního podkladu o realizaci programu na
území regionu a jeho předání řídicímu orgánu (zejména
problematika spojená s výběrem projektů);
e) zajišťování realizace komunikačního akčního plánu
SROP nebo JPD 2;
f) předsednictví ve výboru regionálního rozvoje (monitorovací podvýbor), projednávání podkladů sekretariátů pro
jednání těchto výborů (platí pouze pro SROP);
g) vytváření regionálního partnerství při realizaci SROP
a JPD 2.
RR mohou projednávat i další otázky realizace programu
(v působnosti řídícího orgánu či CRR) a zaujímat k těmto
otázkám stanoviska. Níže uvedené úkoly zajišťují RR především činností svých sekretariátů :
a) poskytování informací potenciálním žadatelům;
b) sběr (příjem a registrace) projektů v určených opatřeních
v příslušném regionu;
c) kontrola přijatelnosti projektů;
d) hodnocení projektů na základě výběrových kritérií;
e) registrování žádostí do informačního systému Monit;
f) vypracování celkového přehledu výsledků posuzování
projektů pro Regionální radu (včetně posouzení a úprav
navrhovaných příspěvků ze strukturálních fondů a dalších
národních zdrojů);
g) poskytování administrativní podpory pro Regionální
rady;
h) spoluúčast na kontrolách projektů ex ante, které před
podpisem smlouvy o ﬁnancování, resp. vydáním Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů
EU na ﬁnancování projektu provádějí příslušné regionální
pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR
i) příprava podkladů pro jednání Výboru regionálního rozvoje, zejména problematika výběru projektů (platí pouze
pro SROP).
V případě SROP se příslušný sekretariát RR podílí na přípravě návrhu smlouvy o ﬁnancování, resp. od 2. výzvy
Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na ﬁnancování projektu s konečným příjemcem ﬁnanční podpory a zanese data pro návrh smlouvy
/Podmínek do systému MONIT. Rovněž postoupí 1 složku
/originál/ kompletní žádosti příslušné regionální pobočce
CRR k dalším implementačním krokům.
RR poskytne součinnost MMR při provádění kontrol podle
stanovených kontrolních postupů uvedených v jednotlivých
dokumentech.
RR vytvoří odpovídající materiálně-technické podmínky
pro archivaci všech dokladů vztahujících se k SROP nebo
JPD 2.
RR poskytne přístup organizacím provádějící servis informačních systémů a určí kontaktní osobu ve věci provozních
otázek IS Monit.
ČÁST II.

Doporučení Řídícího orgánu SROP a JPD 2 pro Regionální
rady regionů soudržnosti Jihozápad, Jihovýchod, Střední
Morava, Moravskoslezsko, Severovýchod, Severozápad,

Částka 3

Střední Čechy a Praha k zajištění transparentnosti a veřejné informovanosti o výběru projektů
V zájmu zajištění maximální možné transparentnosti a informovanosti veřejnosti o výběru projektů doporučuje Řídicí
orgán SROP a JPD 2 regionálním radám (dále jen „RR“) dodržet tyto zásady:
• Umožnit přístup veřejnosti na zasedání RR
• Následně, po zasedání RR, zveřejnit zápis a usnesení, nejlépe
prostřednictvím webových stránek popřípadě i dalším vhodným způsobem.
• Následně po zasedání RR zveřejnit seznam projektů doporučených k ﬁnancování včetně jejich bodového hodnocení,
nejlépe prostřednictvím webových stránek popřípadě i dalším
vhodným způsobem.
• Při schvalování projektů respektovat bodové hodnocení sekretariátu RR
• Řídit se Etickým kodexem SROP nebo Etickým kodexem
JPD 2.
• Při výběru projektů RR je třeba zajistit, aby člen RR nebyl
v konﬂiktu zájmu při hlasování o posuzovaných projektech, a
to v souladu s Etickým kodexem SROP a Etickým kodexem
JPD 2.
ČÁST III.
Doporučení Řídícího orgánu SROP ke statutům a jednacím
řádům výborů regionálního rozvoje (dále jen VRR) regionů
soudržnosti Jihozápad, Jihovýchod, Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Střední Morava.
Výbor regionálního rozvoje (dále jen „VRR“) zřízený na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů, zajistí, aby do platných statutů a
jednacích řádů VRR byly zapracovány následující oblasti:
• Deﬁnovat jako jednu z funkcí VRR pro daný region soudržnosti zastávat úlohu podvýborů monitorovacího výboru
SROP. VRR mají podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, sledovat
a vyhodnocovat realizaci pomoci poskytované ze strukturálních fondů. Role VRR je určena v Programovém dokumentu
SROP. Hlavním účelem VRR ve vztahu ke SROP je sledovat
efektivnost a účinnost realizace programů v příslušném regionu soudržnosti.
• Pro naplnění výše uvedeného účelu vymezit působnost a
činnost VRR ve vztahu ke SROP následovně (v souladu s
Programovým dokumentem SROP kapitola Monitorování,
bod 6.3.2.2 ):
– předkládat Monitorovacímu výboru (dále jen „MV“) SROP
návrhy, týkající se posouzení či úprav Programového dodatku včetně věcných a ﬁnančních indikátorů a monitorovacích ukazatelů, jež se používají k monitorování pomoci,
– posuzovat kritéria pro výběr projektů v rámci každého
opatření, včetně návrhů na úpravy systému výběrových
kritérií,
– předkládat MV SROP návrhy na rozdělení ﬁnančních prostředků SROP podle priorit, opatření,
– sledovat přípravu, realizaci a vyhodnocování SROP a
pravidelně hodnotit pokrok dosažený při plnění speciﬁckých cílů SROP v rámci příslušného regionu soudržnosti;
analyzovat případné nedostatky v realizaci SROP, zvláštní
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pozornost bude věnována úkolům zajišťovaným v gesci
Regionální rady,
– předkládat MV SROP doporučení k úpravám nebo přezkoumání pomoci za účelem dosažení cílů podpory,
– zabezpečit vypracování a následné schválení výroční zprávy o realizaci SROP v regionu soudržnosti a její předložení
Monitorovacímu výboru SROP. Jde o zprávu obsahující
informace o průběhu realizace programu v regionu soudržnosti a o činnosti všech zprostředkujících subjektů v regionu soudržnosti, která slouží jako podklad pro závěrečnou,
výroční a průběžnou realizační zprávu vypracovávanou
Řídicím orgánem SROP.
Zabezpečit účast zástupce Řídícího orgánu SROP na jednáních VRR v roli pozorovatele.
• Vzhledem k vymezení účelu statutu a jednacího řádu VRR
v zákoně č. 248/2000 Sb. zajistit, aby statuty nebyly v rozporu s jednacími řády.
• Zakotvit ve statutu VRR funkci sekretariátu VRR, kterou
plní příslušný sekretariát Regionální rady (viz Operační
manuál SROP). Sekretariáty regionálních rad připravují podklady pro jednání VRR, vypracovávají průběžné souhrnné
zprávy o pokroku programu SROP v regionu soudržnosti.
• Vzhledem k tomu, že VRR je zřizován RR a je jí ze své
činnosti odpovědný, měl by ve VRR být zastoupen i člen
RR.
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• Závěry přijaté VRR mají ve vztahu k MV SROP doporučující roli – v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1260/1999
o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.
• Zajistit informovanost veřejnosti o činnosti VRR – obdobně jako u MV SROP je důležité, aby občané byli informováni
o činnosti VRR, a to především formou zveřejňování zápisů
z jednání a projednávaných dokumentů na webových stránkách příslušného regionu soudržnosti, případně krajů.
• Zajistit transparentnost výběru projektů, a to otevřeností
jednání jak Regionální rady, tak i VRR veřejnosti.
• Nepřikládat jako přílohu statutu jmenovitý seznam členů,
ale seznam institucí zastoupených ve VRR – jakákoliv změna
statutu včetně příloh musí být schválena ministrem pro místní
rozvoj.
• Zajistit, aby se VRR scházel nejméně dvakrát ročně v termínech předcházejících řádným zasedáním Monitorovacího
výboru SROP.
• Zajistit pravidelnou komunikaci jednotlivých VRR s MV
SROP prostřednictvím předsedy VRR.
ČÁST IV.
K vypracování tohoto doporučení přistoupilo MMR poté, co se
ukázalo jako nezbytné upozornit na některé technickoorganizační otázky součinnosti MMR a RR při implementaci SROP
a JPD 2. Proto až do případné změny citovaného zákona zvolilo
MMR tuto formu metodického doporučení.
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Částka 3

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. prosince 2005 č. 1660
k Národnímu plánu výuky cizích jazyků a Akčnímu plánu výuky cizích jazyků pro období 2005 - 2008
VLÁDA

III. doporučuje

I. schvaluje

1. hejtmanům, primátorům hlavního města Prahy a statutárních
měst, starostům obcí, představitelům Asociace krajů České
republiky a Svazu měst a obcí České republiky aktivní účast
na realizaci cílů Národního plánu a Akčního plánu,
2. rektorům veřejných vysokých škol, aby tyto školy v akreditovaných studijních programech připravujících pedagogické pracovníky pro výuku cizích jazyků sledovaly potřeby
českého školství pro zvýšení jazykové gramotnosti občanů
České republiky.

Národní plán výuky cizích jazyků a Akční plán výuky cizích
jazyků pro období 2005-2008, obsažené v části III materiálu
č.j. 1995/05;
II. ukládá
1. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
a) realizovat Národní plán výuky cizích jazyků (dále jen
„Národní plán“) prostřednictvím strategického plánování
resortu a při tvorbě legislativních a kurikulárních dokumentů,
b) realizovat aktivity Akčního plánu výuky cizích jazyků pro
období 2005 – 2008 (dále jen „Akční plán“),
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí zajistit navýšení
rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2006 minimálně o částku 171 000 tis. Kč (aktivita 2.7a) na pokrytí nákladů realizace Národního plánu;

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr ﬁnancí
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
rektoři veřejných vysokých škol

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k
v z. Mgr. Bohuslav S o b o t k a , v. r.
1. místopředseda vlády
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. ledna 2006 č. 8
k Návrhu provedení dlouhodobého monitoringu situace
romských komunit v České republice
Vláda

c) zajistit zveřejnění Návrhu a tohoto usnesení ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí a na Portálu veřejné
správy,

I. bere na vědomí
Návrh provedení dlouhodobého monitoringu situace romských
komunit v České republice, obsažený v části III materiálu
č.j. 2035/05 (dále jen „Návrh“);
II. ukládá
1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí
zadat na základě výsledků analýzy sociálně vyloučených
romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů
působících v této oblasti a s využitím prostředků Evropského sociálního fondu vypracování kvalitativní analýzy situace
sociálně vyloučených příslušníků romských komunit,
2. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti zavést ve
spolupráci s předsedou Českého statistického úřadu a na základě Návrhu do 31. prosince 2007 systematický, obsahově
a metodologicky provázaný monitorovací systém situace
romských komunit v České republice,
3. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti
a) zajistit od roku 2008 každoroční zpracování hodnotící
analýzy situace romských komunit v České republice,
b) zařadit do Zprávy o stavu romských komunit v roce 2007
informaci o vytvořeném monitorovacím systému a zahrnout do této zprávy návrh na vymezení odpovědnosti
jednotlivých dotčených ministrů,

4. 1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí uvolňovat každoročně od roku 2008 z rozpočtové kapitoly Všeobecná
pokladní správa, položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků,
částku 1 500 tis. Kč na provedení hodnotící analýzy situace
romských komunit v České republice;
III. vyzývá
hejtmany, primátora hlavního města Prahy, primátory statutárních měst, starosty obcí s pověřenými obecními úřady a představitele Svazu měst a obcí České republiky k aktivní účasti při
realizaci dlouhodobého monitoringu situace romských komunit
v České republice.

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr ﬁnancí,
místopředseda vlády a ministr spravedlnosti a předseda
Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity,
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,
předseda Českého statistického úřadu
Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst,
předseda Svazu měst a obcí České republiky

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
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Částka 3

NÁVRH PROVEDENÍ DLOUHODOBÉHO MONITORINGU SITUACE
ROMSKÝCH KOMUNIT V ČESKÉ REPUBLICE V SOUVISLOSTI
SE ZPRÁVOU O NÁVRHU POSTUPU KE ZJIŠŤOVÁNÍ STATISTICKÉHO
ZASTOUPENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ ROMSKÝCH KOMUNIT
VE ŠKOLÁCH, V EVIDENCI ÚŘADŮ PRÁCE A V JINÝCH INSTITUCÍCH

Úvod
Potřeba pravidelného, systematického a dlouhodobého měření efektivity opatření směřujících k romské integraci a účelnosti
vynakládání veřejných ﬁnancí na tuto oblast a potřeba dodávání relevantních informací a dat o situaci romských komunit
žijících na území České republiky je dlouhodobě pociťována
nejenom na národní úrovni (Koncepce romské integrace), ale
také na úrovni mezinárodní (Evropská komise proti rasismu
a netoleranci – ECRI, Výbor pro odstraňování rasové diskriminace – CERD).
Na integraci romských komunit jsou každoročně vynakládány nemalé ﬁnanční prostředky, a to prostřednictvím dotačních
titulů jednotlivých resortů1, zahraničních sponzorů, ale i krajů
a obcí. Ještě větší náklady pro státní rozpočet představuje
skutečnost, že mnozí příslušníci romských komunit nepracují
a jsou závislí na státní sociální podpoře. Podle zpětných informací získaných z terénu nejsou tyto ﬁnanční prostředky vždy
adekvátně zacílené a neřeší zatím problém integrace sociálně
vyloučených romských komunit systémově. Jedním z důvodů
takového stavu je omezená znalost výchozí situace. Proto některá opatření nemají očekávaný efekt, je možné, že dochází
i ke zbytečnému plýtvání ﬁnančními, ale i lidskými zdroji.
Pokud chce veřejná správa razantně a efektivně zlepšit situaci
romských komunit a uplatňovat pouze taková opatření, která
mají dostatečnou účinnost, a v místech, kde je to zapotřebí,
pokud chce snížit náklady veřejných rozpočtů na sociální
dávky, potřebuje v prvé řadě znát skutečnou situaci romských
komunit, prognózu spontánního vývoje a pro svá rozhodování
potřebuje kvantitativní a kvalitativní údaje.
Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity v rámci
Koncepce romské integrace již dlouhodobě usiluje o vytvoření a zavedení monitorovacího systému situace příslušníků
romských komunit v ČR. Důležitou součástí tohoto snažení je
úsilí o prosazení systematického dlouhodobého sociologického
šetření situace sociálně vyloučených příslušníků romských
komunit v ČR. Na základě informací získaných v rámci šetření bude následně možné začít dlouhodobě sledovat změny,
ke kterým bude docházet spontánně, a které budou navozeny
opatřeními veřejné správy a občanského sektoru. Na základě
tohoto šetření bude možné systémově navrhnout a provádět
opatření směřující do sociálně vyloučených romských komunit
a měřit jejich efekt, a směřovat ﬁnanční prostředky tam, kde
jsou nejpotřebnější a nejúčelněji využívány.
Analýza problému
Mezinárodní dimenze
ECRI opakovaně poukazuje na to, aby vlády používaly a uváděly statistické informace o výsledcích své politiky vůči národ-

nostním a etnickým menšinám. „Protože je obtížné vytvořit
a efektivně uplatňovat politiku bez relevantních dat, vlády by
měly, tam kde je to možné, a v souladu s evropskými předpisy
a doporučeními o ochraně osobních údajů a ochraně soukromí,
sbírat data, která pomohou při zhodnocení situace a zkušeností
skupin, které jsou ve zvýšené míře ohroženy rasismem, xenofobii, anti-semitismem a netolerancí.“2
Ve své třetí zprávě o České republice z roku 2003 se ECRI
opakovaně zabývala nedostatkem informací a statistických
dat o situaci různých menšinových skupin. Zopakovala své
doporučení pro orgány české státní správy z roku 1999, aby byl
vytvořen a zaveden monitorovací systém, který umožní sběr informací o situaci různých menšinových komunit, vyhodnocení
rozsahu a příčin diskriminace a vyhodnocení opatření potlačujících diskriminaci. Ve svém doporučení ECRI zdůraznila, že
tento monitorovací systém musí být vytvořen s přihlédnutím
k ochraně osobních údajů a ochraně soukromí.3
Také Výbor pro odstraňování rasové diskriminace doporučil
České republice, aby ve svých následujících periodických zprávách poskytla přesnější statistické údaje o zastoupení menšin
v lokální, regionální a státní správě, a aby poskytla přesnější
informace o situaci menšin v oblasti vzdělání, zaměstnanosti
a zdraví.4
Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou
se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na
jejich rasu nebo etnický původ, ve své preambuli (odrážka 15)
přímo navrhuje používání statistických údajů pro zjišťovaní
nepřímé diskriminace: „Posouzení skutečností, které vedou
ke zjištění, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, náleží vnitrostátním soudním nebo jiným příslušným orgánům
v souladu s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi. Ty mohou
zejména stanovit, že nepřímá diskriminace může být zjišťována
jakýmikoli prostředky včetně statistických údajů“. (K významu
směrnice viz podrobněji také dále – ad 4).
Existující informace o situaci romských komunit v ČR
Sledování změn v romských komunitách bylo v minulých
letech nesystematické. Mnohé změny v těchto komunitách nastávaly spontánně jako důsledek celospolečenských změn, jiné
byly navozeny cílenými opatřeními veřejné správy. V mnoha
oblastech došlo, jak uvádí Zpráva o stavu romských komu1 Poukazuje na to Zpráva o stavu romských komunit přijatá usnesením vlády ze dne 9. března 2005, č. 276, str. 5.
2 ECRI, General Policy Recommendation No. 1, 4. říjen 1996
3 ECRI třetí zpráva o České republice, přijatá 5. prosince 2003 (ECRI
(2004) 22)
4 Michael Banton: „Ethnic Monitoring in International Law“ v Andrea Krizsán (ed.): „Ethnic Monitoring and Data Protection“,
Budapešť 2001, s.71.
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nit za rok 20045, k pozitivnímu vývoji (vzdělávání, kulturní
emancipace romské elity, národnostní uvědomění, kultura,
bezpečnost), v jiných oblastech k vývoji spíše negativnímu
(zaměstnanost, bydlení, sociální vylučování). Poznatky o těchto
změnách vyplývají z konferencí, seminářů a jiných jednání
pracovníku veřejné správy, kteří mají sledování a navozování
pozitivních změn v situaci romských komunit v pracovní náplni, i z informací romských občanských sdružení. Na základě
současné úrovně ověřených a doložitelných znalostí nelze tyto
poznatky kvantiﬁkovat, a už vůbec ne kvalitativně vyhodnotit.
Další informace má veřejná správa z dílčích šetření, která se
omezovala jen na určitý region nebo na některou speciﬁckou
oblast života příslušníků romských komunit (zdravotní situace,
sousedské vztahy apod.). Tato šetření byla provedena různými
subjekty, různými metodami a je proto obtížné učinit z nich
obecnější závěry. Na tyto potíže podrobně poukazuje citovaná
Zpráva o stavu romských komunit.
Komplexní návrh řešení tohoto problému byl poprvé předložen vládě ve Zprávě o návrhu postupu ke zjišťování statistického zastoupení příslušníků romských komunit ve školách,
v evidenci úřadů práce a v jiných institucích, která byla vládou
vzata na vědomí na schůzi vlády dne 20. října 2003 pod č. j.
1329/03.
Ve zprávě se navrhuje k získání přehledu využít:
1. zdroje ČSÚ – populační census
2. existující informace resortů
3. sociologické průzkumy v romských komunitách
Ad 1) ČSÚ provádí populační censy, které vyčerpávajícím způsobem zjišťují poměrně rozsáhlé charakteristiky o demograﬁcké
a sociální struktuře obyvatelstva, o vybavení domácností předměty dlouhodobé spotřeby a o struktuře domovního a bytového
fondu. Všechny tyto údaje lze třídit i podle přihlášení k romské
národnosti, či k romskému mateřskému jazyku. Využití údajů
ze zdrojů ČSÚ má výhodu, že neklade žádné dodatečné nároky
na státní rozpočet, neboť údaje jsou shromážděny a zpracovány
a i v budoucnu tomu tak bude. Nevýhodou je, že z romských
komunit mohou vyčlenit pouze ty jedince, kteří svou romskou
národnost, případně romský mateřský jazyk přímo deklarují. O
těchto osobách mohou data ČSÚ vypovědět relativně hodně. Při
posledním sčítání bylo sečteno 11 746 osob, které deklarovaly
romskou národnost přesto, že kvaliﬁkované odhady mluví o
přibližně 200 000 příslušnících romských komunit6. Nevíme
ovšem, do jaké míry ti, kteří svou romskou národnost deklarovali, jsou pro romské komunity representativním vzorkem.
Další nevýhodou je, že sčítání se provádí pouze jednou za deset
let. Během tak dlouhé doby dochází v romských komunitách
zvláště v poslední letech k velkým změnám.
Ad 2) Jednotlivé resorty shromažďují a vyhodnocují statistická
a demograﬁcká data podle jiných kriterií, než je národnost či
etnicita osob. Resortní ministerstva shromažďují informace pouze o jimi dotovaných programech, které jsou určeny
pro příslušníky romských komunit. Tak Ministerstvo kultury
5 Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2004
a Koncepce romské integrace, Úřad vlády České republiky Praha
2005, ISBN 80-86734-49-8.
6 Langhamrová, Jitka – Fiala, Tomáš: Kolik je vlastně Romů v České
republice?, Demograﬁe, 45, 2003 (č. 1), s. 23-32.
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disponuje pouze seznamem příjemců státních dotací, kteří ji
získali ve výběrovém dotačním řízení ministerstva na projekty
na podporu integrace příslušníků romské komunity na podporu kulturních aktivit a na podporu rozšiřování a přijímání
informací v jazycích národnostních menšin, kde mezi podpořenými projekty jsou i tiskové tituly pro romskou komunitu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy disponuje pouze
seznamem příjemců státních dotací v rámci projektů na podporu romské integrace; seznamem příjemců státních dotací
v rámci projektů multikulturního vzdělávání, z nichž některé
směřují k romským komunitám; seznamem vychovatelů asistentů pro žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
a seznamem škol, které tuto funkci zřizují (lze předpokládat,
že mnozí žáci v těchto školách pocházejí z romských komunit); seznamem škol, které zřizují přípravné třídy pro žáky ze
socio-kulturně znevýhodněného prostředí; seznamem příjemců
dotace z „Programu podpory romských žáků středních škol“,
který je orientován na romskou komunitu přímo. Vzhledem
k platné právní úpravě však nelze ověřovat příslušnost příjemců dotace k romské komunitě. Ministerstvo práce a sociálních
věcí disponuje seznamem příjemců státních dotací v rámci
dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí se
zaměřením na podporu projektů v oblasti integrace romské
komunity a podpory rozvoje poskytování zvláštních sociálních
služeb. Ministerstvo zdravotnictví vede Roční výkaz o činnosti
zdravotnických zařízení pro obor kojenecké ústavy a dětské domovy, jako doplňující údaj zjišťuje počet romských dětí, které
byly ve sledovaném roce přijaty, propuštěny (zemřely) anebo
zůstaly v zařízení koncem daného roku. Údaje jsou sledovány
od roku 1994; Národní registr potratů zahrnuje hlášení o všech
druzích potratů provedených ve zdravotnických zařízeních.
Národnost romská se sledovala pouze od roku 1994, avšak
rokem 2003 se sledování národností zrušilo; Informační systém
Pohlavní nemoci obsahuje údaje o problematice pohlavních nemocí, u položky „Etnikum“ bylo vyplňováno i romské v letech
1997 – 2002 (zpracováván v ÚZIS) a od roku 2003 jsou shodné
zjišťované údaje zpracovávány v rámci registrů hygienické
služby; v Registru tuberkulózy jsou obsaženy údaje o onemocnění i za národnost romskou. Tento registr byl v letech 1997 až
2002 zpracováván v ÚZIS a od roku 2003 jsou shodné údaje
zpracovávány v rámci registrů hygienické služby.
Ad 3) Sociologická šetření, která byla v posledních letech provedena, měla většinou pouze místní charakter, případně byla
zaměřena jen na některá témata týkající se romských komunit.
To vedlo ČSÚ k návrhu spojit statistickou znalost celkové
společnosti a minoritní části hlásící se k romské národnostní
příslušnosti s výsledky sociologického šetření prováděného
v typových romských komunitách.
Jelikož vláda vzala Zprávu na vědomí bez prováděcího usnesení, navrhovaný postup nebyl realizován. O částečnou komparaci všech, těmito metodami dostupných údajů, se pokusila
Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok
2004, kterou vláda vzala na vědomí 9. března 2005 usnesením
č. 276. I když Zpráva byla přijata jako dobré vodítko pro další
rozhodování veřejné správy a Koncepce romské integrace
vládou schválená 4. května 2005 usnesením č. 532 již z této
Zprávy vycházela, nelze očekávat, že Zpráva bude primárním
zdrojem relevantních údajů a informací o romských komunitách v ČR. Je tomu tak především proto, že Zpráva obsahuje

Strana 240

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

jen velmi malé množství přesně kvantiﬁkovaných údajů a pokud tyto údaje obsahuje, nejsou územně, věkově, ani jinak
diferencovány. Vedle potřebnosti dat pro rozhodování orgánů
veřejné správy a sledování úspěšnosti jejich programů, jsou
tato data potřebná i pro správné stanovení nástroje pro sociální
začleňování sociálně vyloučených příslušníků romských komunit prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Z tohoto
důvodu kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity přistoupila k jednání s Ministerstvem práce a sociálních
věcí, jehož výsledkem je zadání zpracování Analýzy sociálně
vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity
subjektů působících v této oblasti. Analýza je ﬁnancována
v rámci ﬁnanční pomoci z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů, Evropského sociálního fondu. Výsledky Analýzy
budou zveřejněny v červnu 2006.
Hlavním cílem Analýzy je získání základních informací
o situaci sociálně vyloučených romských lokalit a komunit
pro správné nastavení systému čerpání ﬁnančních prostředků
v programovém období 2007-2013. Cílem projektu je zároveň
zjistit možnosti a míru absorpční kapacity subjektů působících
a poskytujících služby v této oblasti. Speciﬁckými cíly projektu
jsou:
– deﬁnování základních pojmů nutných k provedení Analýzy
– sběr a sumarizace existujících dokumentů a materiálů vztahujících se k dané problematice
– zmapování sociálně vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených romských lokalit a komunit
– zmapování relevantních subjektů působících v této oblasti
– vytvoření přehledu lokalit, ve kterých je potřebná a možná
pomoc z evropských strukturálních fondů a přehledu subjektů, které by mohly být potenciálními žadateli v programovém
období 2007-2013, popř. které již žádaly v současném programovém období.
Analýza navazuje na Zprávu o návrhu postupu ke zjišťování
statistického zastoupení příslušníků romských komunit ve
školách, v evidenci úřadů práce a v jiných institucích a stane
se prvním sociologickým šetřením o situaci romských komunit v ČR a tudíž zdrojem informací, jež bude možno následně
porovnat se zdroji z ČSU a dalších institucí.
Vedle zdrojů uvedených ve zprávě je dalším potenciálním
zdrojem relevantních informací § 17 návrhu zákona o rovném
zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
(antidiskriminační zákon)7:
„§ 17 Provádění nezávislého výzkumu
(1) Ochránce shromažďuje a zpracovává informace o stavu
práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.
(2) K zajištění potřebných informací statistického a vědeckého
charakteru je ochránce oprávněn zpracovávat osobní údaje,
včetně údajů citlivých, pokud k tomu dá subjekt údajů souhlas.
Pro tyto účely je nutno osobní údaje, včetně citlivých osobních
údajů, anonymizovat, jakmile je to možné.
(3) Za účelem plnění výzkumných úkolů je ochránce oprávněn
od orgánů veřejné správy, právnických a fyzických osob požadovat informace, které mohou zahrnovat pouze anonymizované
osobní údaje. Toto oprávnění se nevztahuje na nakládání s utajovanými skutečnostmi podle zvláštního právního předpisu3).
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(4) Při shromažďování statistických a jiných informací orgány
veřejné správy spolupracují s ochráncem v souladu s právními
předpisy, jimiž se řídí jejich činnost.“
Důvodová zpráva uvádí: „Provádění nezávislého výzkumu
v oblasti rovného zacházení bude využíváno k rozvoji výzkumných aktivit, jejichž výsledky umožní ovlivňování veřejného
mínění a zprostředkují orgánům veřejné správy potřebné poznatky např. o potřebách znevýhodněných skupin nebo pomohou upozornit na nezákonnou praxi.
Pro provádění výzkumu je nezbytné, aby ochránce měl oprávnění zpracovávat osobní údaje. Toto oprávnění se musí vztahovat i na údaje citlivé, neboť většina diskriminačních důvodů,
jimiž se bude ochránce zabývat, jsou citlivými údaji podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (národnostní,
rasový nebo etnický původ, náboženství, zdravotní stav, sexuální orientace). Pro zpracování citlivých údajů však musí být
splněna podmínka, že subjekt údajů dal ochránci ke zpracování
takovýchto údajů svůj souhlas.
Nutným předpokladem pro řádné a efektivní plnění výzkumných úkolů ochránce je jeho spolupráce se všemi subjekty, jichž
se otázky rovného zacházení a ochrany před diskriminací týkají. Ochránce má proto oprávnění požadovat od orgánů veřejné
správy a právnických a fyzických osob anonymizované osobní
údaje. Jedná se tedy pouze o údaje ve stadiu zpracování, které
je neumožňuje spojovat s určeným nebo určitelným subjektem
údajů. Orgány veřejné správy tak nebudou pro ochránce shromažďovat údaje ani zpracovávat výzkumy, ale budou mu poskytovat informace, které mají v rámci své činnosti k dispozici
a jejichž poskytnutí zákon umožňuje.“
Shora uvedená oprávnění veřejného ochránce práv jsou určitým nástrojem nebo prostředkem, který bude sloužit soudům
zabývajícím se diskriminačními kauzami k tomu, aby stanovily, že došlo k nepřímé diskriminaci. Nelze však považovat
tento nástroj za dostačující pro účely navrhovaného provádění
dlouhodobého monitoringu. Šetření prováděná ochráncem
budou zacílena na problém diskriminace a rovného zacházení,
zatímco účelem dlouhodobého monitoringu je sledovat situaci
romských komunit v mnohem širším záběru (sociální postavení, marginalizace, vývojové trendy a dynamika změn) a měřit
efektivitu opatření a politik směřujících k romské integraci
a vyhodnocovat účelnost vynakládání veřejných ﬁnancí na tuto
oblast. Stejně tak je důležité zdůraznit, že veřejný ochránce
práv je nezávislou institucí a vláda by mu nemohla uložit provedení výzkumu podle svých potřeb. Lze tak shrnout, že šetření
provedená ochráncem budou sloužit jako jeden ze zdrojů informací pro navrhovaný dlouhodobý monitoring.

7 Sněmovní tisky 866 a 867 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.
sqw?O=4&CT=866&CT1=0 a http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.
sqw?O=4&CT=867&CT1=0. Návrh byl schválen Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR dne 7. prosince 2005 a ke dni 9. prosince se zpracovávaly pozměňovací návrhy přijaté ve třetím čtění.
3) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve
znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb.,
zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 436/2003 Sb.
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Návrh řešení
Na základě Zprávy o návrhu postupu ke zjišťování statistického zastoupení příslušníků romských komunit ve školách,
v evidenci úřadů práce a v jiných institucích se navrhuje vytvořit monitorovací systém, který bude shromažďovat,
srovnávat a vyhodnocovat údaje ze tří dostupných zdrojů:
ČSÚ – populační census; existující informace resortů, krajů
a obcí a dalších institucí; komplexní a systémové sociologické šetření v sociálně vyloučených romských lokalitách
a komunitách.
Cílem monitorovacího systému je účinné měření efektivity a účelnosti vynaložených prostředků na romskou
integraci, měření efektivity opatření směřujících k romské
integraci, dále dlouhodobé sledování změn, které budou
navozeny opatřeními veřejné správy a občanského sektoru.
Cílem monitorovacího systému není sběr osobních údajů o jednotlivých Romech, ale sběr anonymních informací o situaci
příslušníků romských komunit, zejména pak sociálně vyloučených příslušníků romských komunit. Ačkoliv u všech zdrojů
máme k dispozici určité množství informací a dat, tyto je nutné
ještě odborně zpracovat a doplnit před samotnou komparací.
– Jedním ze základních cílů Analýzy sociálně vyloučených
romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů
působících v této oblasti je vytvoření a deﬁnování pojmového
aparátu (včetně deﬁnování cílové skupiny). Takto vytvořené
deﬁnice budou následně používány v rámci monitorovacího
systému.
– Co se týče zdrojů z ČSÚ, je nezbytné použít data z populačního censu z roku 2001, 1991 a pomocí vybraných sociálně-ekonomických a demograﬁckých charakteristik určit lokality, kde se vyskytují sociálně vyloučené komunity. Z údajů
shromážděných v populačním censu je také nutné provést
analýzu a územní distribuci osob, které se přihlásily k romské
národnosti či uvedly romský jazyk jako mateřský, na základě
charakteristik jako věk, rodinný stav, úroveň vzdělání, ekonomická aktivita, vybavenost domácností a úroveň bydlení.
Tyto úkony provede ČSÚ.
– Co se týče resortních údajů, údajů z krajů a obcí a dalších
institucí jde především o údaje z dotačních programů jednotlivých institucí, v některých případech však lze brát v potaz
také analýzy, výzkumy a šetření zadané těmito institucemi, údaje jež jednotlivé instituce mohou sbírat atd. Proto
je důležité identiﬁkovat zdroje informací, které je možno
z jednotlivých institucí získat. V druhé fázi je pak potřebné
nastavit systém spolupráce mezi jednotlivými institucemi
a Radou vlády pro záležitosti romské komunity při realizaci
monitoringu.
– Ze zprávy o stavu romských komunit za rok 2004 vyplývá,
že sledování změn v romských komunitách bylo v minulých letech nesystematické. Provedená šetření byla vesměs
dílčí, a omezovala se jen na určitý region, nebo na některou
speciﬁckou oblast života příslušníků romských komunit
(zdravotní situace, sousedské vztahy apod.). Tato šetření byla
provedena různými subjekty, různými metodami a je proto
obtížné učinit z nich obecnější závěry. MPSV ve spolupráci
s kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity
zadalo zpracování Analýzy sociálně vyloučených romských
lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících
v této oblasti. Jedním z dílčích cílů Analýzy je sběr, sumari-
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zace a analýza existujících materiálů týkajících se sociálně
vyloučených příslušníků romských komunit od roku 2000
do roku 2005. Analýza by se tedy měla v jistém smyslu stát
primárním zdrojem informací o sociálně vyloučených příslušnících romských komunit v ČR. Z kapacitních důvodů se
však analýza soustředí pouze na kvantitativní zmapování sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční
kapacitu subjektů v těchto lokalitách působících. Nezodpoví
tedy otázky na míru nezaměstnanosti, kvalitu bydlení, míru
vzdělání příslušníků romských komunit žijících v sociálně
vyloučených lokalitách.
– Pro získání komplexního přehledu o situaci sociálně vyloučených příslušníků romských komunit je nutné na tuto
Analýzu navázat kvalitativním šetřením, jehož cílem bude
zjistit, jaká je struktura sociálně vyloučených komunit podle
vzdělání, kvaliﬁkace, zaměstnanosti, podle zdrojů příjmů,
podle věku, kolik je v nich dětí, jaký je roční přírůstek v posledních letech, přirozený, migrační, které obživné činnosti
ovládají (hudba, zahradnictví, péče o zvířata), jaké jsou
zdroje příjmů, velikost příjmů na osobu, zda pracují na černo,
podnikají na černo, mají příjmy z nelegálních činností, proč
jsou nezaměstnaní, jaká je věková struktura nezaměstnaných,
délka doby nezaměstnanosti, kolik dětí vyrůstá v rodinách
dlouhodobě nezaměstnaných a jaká je jejich věková struktura, jaké jsou přírůstky (dětí) v těchto rodinách, jaká je školní
docházka těchto dětí, jaké představy o vlastní budoucnosti
tyto děti mají, jak nezaměstnaní tráví volný čas, jak jejich
děti, jaký status má jejich domácnost, jaký právní vztah mají
ke svému bydlení, jaká je kvalita jejich bydlení, je domácnost
vícegenerační, jaké má složení, je v ní více nukleárních rodin,
mají všichni členové domácnosti legalizovaný pobyt, je domácnost zadlužena a jak, jak je vybavena a čím atp. Zadáním
kvalitativního šetření je pověřen Ministr práce a sociálních
věcí. Obě analýzy (kvantitativní i kvalitativní) budou tvořit
základní souhrn informací o situaci romských komunit v ČR,
který bude následně využit pro pravidelné hodnotící analýzy.
– Pro účinné měření efektivity a účelnosti vynaložených prostředků na romskou integraci a pro zjišťování dlouhodobých
trendů je nezbytné takto získané informace pravidelně a dlouhodobě sledovat a porovnávat. Pravidelné hodnotící analýzy
bude zadávat Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity
prostřednictvím svojí kanceláře.
– Bude také provedena legislativní analýza a pokud se prokáže,
že pro realizaci monitorovacího systému bude potřebné upravit stávající legislativu budou navrženy příslušné legislativní
změny umožňující realizaci monitoringu.
Závěr
Obecným a dlouhodobě deklarovaným cílem je vytvořit
a zavést systematický, obsahově a metodologicky provázaný monitorovací systém, který poskytne relativně ucelené
kvalitativní a postupně i kvantitativní podklady pro rozhodování orgánů veřejné správy a dalších subjektů v oblasti romské
integrace. Tento systém bude založen na kombinaci informací
a dat ze tří zdrojů: ČSÚ, z jednotlivých resortů, krajů a obcí,
z longitudinálního sociologického šetření. Za ﬁnální komparaci
informací a dat získaných ze všech zdrojů bude zodpovědná
kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity
ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Údaje získané
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v rámci navrhovaného monitorovacího systému budou každoročně publikovány ve Zprávě o stavu romských komunit.
Přehled ﬁnančních prostředků vynaložených na zpracování
hodnotící analýzy situace romských komunit bude každoročně

Částka 3

předložen ke schválení Radě vlády ČR pro záležitosti romské
komunity, na jeho základě bude Rada schvalovat priority vynaložení ﬁnančních prostředků na tento účel na následující rok.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. února 2006 č. 126
ke Koncepci integrace cizinců v roce 2005
VLÁDA
I. bere na vědomí
1. Zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2005,
obsaženou v části IV materiálu č.j. 118/06,
2. Plnění resortních plánů integračních politik a návrhů legislativních a praktických opatření v rámci Koncepce integrace cizinců v roce 2005 Ministerstva práce a sociálních
věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra,
Ministerstva kultury, Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva
zdravotnictví, obsaženou v části VI, příloze č. 1, materiálu
č.j. 118/06,
3. Bezpečnostní aspekty integrace cizinců, obsažené v části VI,
příloze č. 3, materiálu č.j. 118/06;
II. schvaluje
1. aktualizovanou Koncepci integrace cizinců, obsaženou
v části III materiálu č.j. 118/06,
2. komplexní návrh dlouhodobých legislativních a praktických
opatření - návrh cílů a opatření pro první fázi zavádění
dlouhodobých legislativních a praktických opatření, obsažený v části III materiálu č.j. 118/06 (dále jen „Komplexní
návrh“),
3. postup při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006,
obsažený v části V materiálu č.j. 118/06 (dále jen „Postup“),
4. aktualizované Plány integrační politiky Ministerstva práce a
sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní
rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví,
obsažené v části VI, příloze č. 2, materiálu č.j. 118/06,
5. uvolnění ﬁnančních prostředků ve výši 25 000 tis. Kč ze
státního rozpočtu České republiky na rok 2006, rozpočtové
kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Integrace
cizinců, a to do rozpočtové kapitoly
a)
b)
c)
d)

Ministerstva práce a sociálních věcí
Ministerstva vnitra
Ministerstva zdravotnictví
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy
e) Ministerstva kultury
f) Ministerstva průmyslu a obchodu
g) Ministerstva pro místní rozvoj
h) Českého statistického úřadu

c) zajišťovat činnost Komise ministra práce a sociálních věcí
pro integraci cizinců,
d) pokračovat v realizaci aktualizovaného Plánu integrační
politiky Ministerstva práce a sociálních věcí,
e) vytvářet podmínky pro koordinaci aktivit orgánů a institucí při odstraňování problémů při realizaci Koncepce
výběru a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na území České republiky,
f) zpracovat a vládě do 31. prosince 2006 předložit Zprávu
o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006 s návrhem na další postup,
2. ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, kultury, pro místní
rozvoj, zdravotnictví a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
a) realizovat úkoly vyplývající z Postupu a z Komplexního
návrhu,
b) do 28. února 2006 předložit místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí informaci o personálním zajištění agendy integrace cizinců v rámci svého resortu,
c) do 31. května 2006 zaslat místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí informaci o vybraných
projektech na podporu integrace cizinců v roce 2006,
d) do 30. září 2006 zaslat místopředsedovi vlády a ministru
práce a sociálních věcí informaci o plnění úkolů vyplývajících z Postupu a z Komplexního návrhu,
e) spolupracovat s místopředsedou vlády a ministrem práce
a sociálních věcí při plnění úkolů uvedených v bodě III/1
tohoto usnesení,
3. ministru zdravotnictví zpracovat a vládě do 31. prosince
2006 předložit návrh legislativních změn uvedených v bodě
6.1. a 6.2. Komplexního návrhu,
4. ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj,
zdravotnictví a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
pokračovat v realizaci resortních aktualizovaných Plánů
integrační politiky podle bodu II/4 tohoto usnesení,

9 000 tis. Kč,
5 000 tis. Kč,
3 000 tis. Kč,

5. 1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí realizovat na
žádost příslušných členů vlády rozpočtová opatření podle
bodu II/5 tohoto usnesení,

3 800 tis. Kč,
2 500 tis. Kč,
600 tis. Kč,
600 tis. Kč,
500 tis. Kč;

6. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

III. ukládá
1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí
a) zajistit realizaci a koordinaci Postupu,
b) realizovat úkoly vyplývající z Postupu a z Komplexního
návrhu,

IV. vyzývá
předsedy Českého statistického úřadu a Akademie věd České
republiky, hejtmany, primátory hlavního města Prahy a statutárních měst, představitele Asociace krajů a Svazu měst a obcí
České republiky, starosty obcí s pověřenými obecními úřady,
sociální partnery Rady hospodářské a sociální dohody České
republiky a představitele nestátních neziskových organizací
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a účelových zařízení církví ke spolupráci při realizaci postupů
a úkolů podle bodu III/1 až 4 tohoto usnesení.
Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr ﬁnancí,
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,
ministři vnitra, kultury, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu,
zdravotnictví
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
předseda Českého statistického úřadu

Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst,
předseda Akademie věd
České republiky

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

Částka 3

Částka 3
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. dubna 2006 č. 433
o poskytnutí příspěvků pro krytí mimořádných výdajů obcí s rozšířenou působností
a správních úřadů při přípravě vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji
VLÁDA
I. bere na vědomí
rozdělení ﬁnančních prostředků v celkové výši 227 000 tis. Kč,
určených pro obce s rozšířenou působností a hlavní město Prahu pro přípravu podmínek implementace Nařízení Rady (ES)
č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky
v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (dále jen „Nařízení“), na základě usnesení vlády
ze dne 15. června 2005 č. 740, k implementaci Nařízení Rady
(ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické
prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných
členskými státy, a to formou zákona č. 136/2006 Sb., kterým
se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, tak, jak
je uvedeno v příloze tohoto usnesení;
II. schvaluje

2. vedoucím organizačních složek státu, které mají příslušnost
hospodařit s administrativními objekty, v nichž je agenda
cestovních dokladů obcemi s rozšířenou působností vykonávána, umožnit obcím s rozšířenou působností a hlavnímu městu Praze zabezpečení výkonu agendy cestovních
dokladů s biometrickými prvky formou souhlasu vlastníka
objektu (organizační složky státu, které přísluší s budovou
hospodařit) se stavebními úpravami, které provede a uhradí
obec s rozšířenou působností nebo hlavní město Praha tak,
aby byla nejpozději do 31. května 2006 ukončena stavební
připravenost pro instalaci technologického zařízení a informačních technologií potřebných pro zpracování žádostí
o vydávání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a
s nosičem dat s biometrickými údaji,
3. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
IV. doporučuje

Analýzu podmínek realizace projektu implementace Nařízení
jako předpokladu poskytnutí příspěvku obcím a správním úřadům pro zajištění mimořádných výdajů při přípravě vydávání
cestovních dokladů s biometrickými údaji, obsaženou v části
III materiálu č.j. 571/06;

starostům obcí s rozšířenou působností a primátorovi hlavního
města Prahy podílet se aktivně na plnění úkolů uvedených
v bodě III tohoto usnesení.

III. ukládá
1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí uhradit do 15. května 2006 ﬁnanční příspěvky se speciﬁkací tak, jak je uvedeno
v bodě I tohoto usnesení,

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr ﬁnancí,
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,
ministr vnitra

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
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Částka 3

Příloha k usnesení vlády ze dne 19.dubna 2006 č. 433
Seznam obcí s rozšířenou působností a městských částí hlavního města Prahy s propočtem výše příspěvku podle zákona
č. 136/2006 Sb.

Kraj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ

25

STŘEDOČESKÝ KRAJ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Občané ČR
Obec s rozšířenou působností
celkem k 1.1.2006
Celkem
10196724
PRAHA 1
PRAHA 2
PRAHA 3
PRAHA 4
PRAHA 5
PRAHA 6
PRAHA 7
PRAHA 8
PRAHA 9
PRAHA 10
PRAHA 11
PRAHA 12
PRAHA 13
PRAHA 14
PRAHA 15
PRAHA 16
PRAHA 17
PRAHA 18
PRAHA 19
PRAHA 20
PRAHA 21
PRAHA 22
BENEŠOV
BEROUN
BRANDÝS NAD LABEM
-STARÁ BOLESLAV
ČÁSLAV
ČERNOŠICE
ČESKÝ BROD
DOBŘÍŠ
HOŘOVICE
KLADNO
KOLÍN
KRALUPY NAD VLTAVOU
KUTNÁ HORA
LYSÁ NAD LABEM
MĚLNÍK
MLADÁ BOLESLAV
MNICHOVO HRADIŠTĚ
NERATOVICE
NYMBURK
PODĚBRADY

Kč
zaokrouhleno

31951
47331
69963
132060
78803
104441
40176
106829
51495
105431
81475
60485
52820
31234
36913
19111
26092
14436
15095
13210
13587
8503
53232
50628

711 294 Kč
1 053 683 Kč
1 557 517 Kč
2 939 920 Kč
1 754 313 Kč
2 325 066 Kč
894 399 Kč
2 378 228 Kč
1 146 382 Kč
2 347 105 Kč
1 813 797 Kč
1 346 518 Kč
1 175 879 Kč
695 332 Kč
821 758 Kč
425 450 Kč
580 861 Kč
321 375 Kč
336 045 Kč
294 082 Kč
302 474 Kč
189 294 Kč
1 185 051 Kč
1 127 081 Kč

71460

1 590 843 Kč

24352
93790
17216
19077
26685
115367
75206
27124
48677
18119
40660
97623
15500
28147
36615
28589

542 125 Kč
2 087 953 Kč
383 263 Kč
424 693 Kč
594 062 Kč
2 568 301 Kč
1 674 236 Kč
603 835 Kč
1 083 648 Kč
403 366 Kč
905 173 Kč
2 173 284 Kč
345 061 Kč
626 609 Kč
815 124 Kč
636 449 Kč

Částka 3
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
PŘÍBRAM
RAKOVNÍK
ŘÍČANY
SEDLČANY
SLANÝ
VLAŠIM
VOTICE
BLATNÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKÝ KRUMLOV
DAČICE
JINDŘICHŮV HRADEC
KAPLICE
MILEVSKO
PÍSEK
PRACHATICE
SOBĚSLAV
STRAKONICE
TÁBOR
TRHOVÉ SVINY
TŘEBOŇ
TÝN NAD VLTAVOU
VIMPERK
VODŇANY
BLOVICE
DOMAŽLICE
HORAŽĎOVICE
HORŠOVSKÝ TÝN
KLATOVY
KRALOVICE
NEPOMUK
NÝŘANY
PLZEŇ
PŘEŠTICE
ROKYCANY
STOD
STŘÍBRO
SUŠICE
TACHOV
AŠ
CHEB
KARLOVY VARY
KRASLICE
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
OSTROV
SOKOLOV
BÍLINA
DĚČÍN
CHOMUTOV
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69124
52594
45381
21967
37235
25726
11882
13528
148038
40686
20032
47197
18797
18906
50969
33580
21944
44797
79938
17661
24922
13831
17487
11056
11071
38761
12135
13545
49676
21949
11105
48917
179094
20303
45886
21312
16620
24764
34043
16730
47540
88596
14040
24689
27709
79518
20745
78496
80231

1 538 839 Kč
1 170 848 Kč
1 010 272 Kč
489 030 Kč
828 926 Kč
572 713 Kč
264 518 Kč
301 161 Kč
3 295 622 Kč
905 752 Kč
445 953 Kč
1 050 700 Kč
418 459 Kč
420 886 Kč
1 134 672 Kč
747 558 Kč
488 518 Kč
997 271 Kč
1 779 580 Kč
393 170 Kč
554 814 Kč
307 906 Kč
389 296 Kč
246 129 Kč
246 463 Kč
862 898 Kč
270 150 Kč
301 539 Kč
1 105 888 Kč
488 629 Kč
247 220 Kč
1 088 991 Kč
3 986 991 Kč
451 986 Kč
1 021 515 Kč
474 448 Kč
369 995 Kč
551 297 Kč
757 866 Kč
372 444 Kč
1 058 336 Kč
1 972 325 Kč
312 559 Kč
549 627 Kč
616 858 Kč
1 770 230 Kč
461 826 Kč
1 747 478 Kč
1 786 103 Kč
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
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KADAŇ
LITOMĚŘICE
LITVÍNOV
LOUNY
LOVOSICE
MOST
PODBOŘANY
ROUDNICE NAD LABEM
RUMBURK
TEPLICE
ÚSTÍ NAD LABEM
VARNSDORF
ŽATEC
ČESKÁ LÍPA
FRÝDLANT
JABLONEC NAD NISOU
JILEMNICE
LIBEREC
NOVÝ BOR
SEMILY
TANVALD
TURNOV
ŽELEZNÝ BROD
BROUMOV
DOBRUŠKA
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
HOŘICE
HRADEC KRÁLOVÉ
JAROMĚŘ
JIČÍN
KOSTELEC NAD ORLICÍ
NÁCHOD
NOVÁ PAKA
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
NOVÝ BYDŽOV
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
TRUTNOV
VRCHLABÍ
ČESKÁ TŘEBOVÁ
HLINSKO
HOLICE
CHRUDIM
KRÁLÍKY
LANŠKROUN
LITOMYŠL
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
PARDUBICE
POLIČKA
PŘELOUČ

Částka 3
44044
57705
39791
42936
26745
76623
15801
30685
33190
107250
118747
20439
27336
75963
24415
53142
22706
134655
25958
26160
21397
31023
11774
17305
19862
27073
17985
141739
19103
45988
24521
61072
13183
14263
16932
33634
64455
27965
18998
21457
16233
81810
9164
21776
25901
27121
120623
19389
23977

980 508 Kč
1 284 629 Kč
885 828 Kč
955 842 Kč
595 398 Kč
1 705 782 Kč
351 762 Kč
683 110 Kč
738 876 Kč
2 387 600 Kč
2 643 546 Kč
455 014 Kč
608 555 Kč
1 691 089 Kč
543 527 Kč
1 183 048 Kč
505 481 Kč
2 997 690 Kč
577 877 Kč
582 374 Kč
476 341 Kč
690 635 Kč
262 113 Kč
385 244 Kč
442 168 Kč
602 700 Kč
400 383 Kč
3 155 394 Kč
425 271 Kč
1 023 785 Kč
545 887 Kč
1 359 585 Kč
293 480 Kč
317 523 Kč
376 941 Kč
748 761 Kč
1 434 898 Kč
622 557 Kč
422 934 Kč
477 676 Kč
361 380 Kč
1 821 255 Kč
204 009 Kč
484 778 Kč
576 609 Kč
603 768 Kč
2 685 310 Kč
431 638 Kč
533 776 Kč

Částka 3
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
SVITAVY
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VYSOKÉ MÝTO
ŽAMBERK
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
HAVLÍČKŮV BROD
HUMPOLEC
CHOTĚBOŘ
JIHLAVA
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
PACOV
PELHŘIMOV
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
TELČ
TŘEBÍČ
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
BLANSKO
BOSKOVICE
BRNO
BŘECLAV
BUČOVICE
HODONÍN
HUSTOPEČE
IVANČICE
KUŘIM
KYJOV
MIKULOV
MORAVSKÝ KRUMLOV
POHOŘELICE
ROSICE
SLAVKOV U BRNA
ŠLAPANICE
TIŠNOV
VESELÍ NAD MORAVOU
VYŠKOV
ZNOJMO
ŽIDLOCHOVICE
HRANICE
JESENÍK
KONICE
LIPNÍK NAD BEČVOU
LITOVEL
MOHELNICE
OLOMOUC
PROSTĚJOV
PŘEROV
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31636
26552
32190
28490
20814
51174
16817
22304
96628
24136
13458
19416
10004
45007
20227
13506
75825
34913
43329
53835
50085
385008
59487
15708
62324
34381
23034
19294
55988
19592
22243
12608
23150
20342
54158
27372
39930
50489
89522
27546
34838
41737
11426
15406
23393
18724
158597
97855
84186

704 281 Kč
591 101 Kč
716 614 Kč
634 245 Kč
463 362 Kč
1 139 236 Kč
374 381 Kč
496 532 Kč
2 151 133 Kč
537 316 Kč
299 602 Kč
432 239 Kč
222 710 Kč
1 001 946 Kč
450 294 Kč
300 671 Kč
1 688 017 Kč
777 234 Kč
964 591 Kč
1 198 475 Kč
1 114 993 Kč
8 571 049 Kč
1 324 300 Kč
349 692 Kč
1 387 457 Kč
765 390 Kč
512 783 Kč
429 524 Kč
1 246 405 Kč
436 158 Kč
495 174 Kč
280 680 Kč
515 366 Kč
452 854 Kč
1 205 666 Kč
609 356 Kč
888 922 Kč
1 123 987 Kč
1 992 939 Kč
613 230 Kč
775 564 Kč
929 150 Kč
254 366 Kč
342 969 Kč
520 775 Kč
416 834 Kč
3 530 687 Kč
2 178 449 Kč
1 874 149 Kč
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189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kontrolní součty
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ŠTERNBERK
ŠUMPERK
UNIČOV
ZÁBŘEH
BÍLOVEC
BOHUMÍN
BRUNTÁL
ČESKÝ TĚŠÍN
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
FRÝDEK-MÍSTEK
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
HAVÍŘOV
HLUČÍN
JABLUNKOV
KARVINÁ
KOPŘIVNICE
KRAVAŘE
KRNOV
NOVÝ JIČÍN
ODRY
OPAVA
ORLOVÁ
OSTRAVA
RÝMAŘOV
TŘINEC
VÍTKOV
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HOLEŠOV
KROMĚŘÍŽ
LUHAČOVICE
OTROKOVICE
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
UHERSKÝ BROD
VALAŠSKÉ KLOBOUKY
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
VIZOVICE
VSETÍN
ZLÍN

Částka 3
23801
72349
23011
33698
25938
29858
39217
26789
18775
108984
22464
97452
39706
22464
72736
41677
21016
42733
48245
17592
102615
46931
339281
17032
55255
14203
15756
21549
69924
19634
35097
35417
89652
53621
24035
41932
16251
67980
99095

529 858 Kč
1 610 634 Kč
512 271 Kč
750 185 Kč
577 432 Kč
664 699 Kč
873 049 Kč
596 377 Kč
417 970 Kč
2 426 202 Kč
500 094 Kč
2 169 477 Kč
883 935 Kč
500 094 Kč
1 619 249 Kč
927 814 Kč
467 859 Kč
951 323 Kč
1 074 031 Kč
391 634 Kč
2 284 416 Kč
1 044 778 Kč
7 553 074 Kč
379 167 Kč
1 230 087 Kč
316 188 Kč
350 761 Kč
479 724 Kč
1 556 649 Kč
437 093 Kč
781 330 Kč
788 454 Kč
1 995 833 Kč
1 193 711 Kč
535 068 Kč
933 491 Kč
361 780 Kč
1 513 371 Kč
2 206 053 Kč
226 999 582 Kč

Částka 3
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních
razítek:

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních
razítek:

Hranatého razítka o rozměrech 45 x 10 mm a s textem

Kulatého razítka o průměru 36 mm se státním znakem a s textem

OBECNÍ ÚŘAD NEJEPÍN
583 01 Chotěboř
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a k jeho ztrátě
došlo dne 22. března 2006.

OBEC
JETĚTICE, 398 48
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a k jeho odcizení
došlo dne 28. února 2006.

Hranatého razítka o rozměrech 47 x 15 mm a s textem
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA,
BRNO – STŘED
odbor investiční
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 177 a k jeho ztrátě
došlo dne 6. února 2006.
Hranatého razítka o rozměrech 15 x 55 mm a s textem
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
MAGISTRÁT MĚSTA
odbor místního hospodářství a dopravy

Kulatého razítka o průměru 33 mm se státním znakem a s textem
OBEC
JEDOMĚLICE
Hranatého razítka o rozměrech 43 x 18 mm a s textem
OBECNÍ ÚŘAD
JEDOMĚLICE
273 78 Ř i s u t y
okres Kladno
Razítka nebyla opatřena evidenčním číslem a k jejich odcizení
došlo dne 12. dubna 2006.

Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 1 a k jeho ztrátě
došlo 17. března 2006.
Hranatého razítka o rozměrech 45 x 20 mm a s textem
Kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem a s textem
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ROZTOKY

Obecní úřad Patokryje
434 01 Most
Tel.: 476 118 232
Hranatého razítka o rozměrech 45 x 20 mm a s textem

Razítko s červeným tiskem bylo opatřeno rozlišovací římskou
číslicí VII a bylo používáno na rozhodnutí sociálního oddělení. K jeho ztrátě došlo koncem úředních hodin dne 24. dubna 2006.
Kulatého razítka o průměru 25 mm s malým státním znakem
a s textem
OBEC ÚHOLIČKY
Okres Praha – západ
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím znakem 1 a k jeho ztrátě
došlo dne 7. března 2006.

Obec Patokryje
okres Most
Kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem a s textem
Obec Patokryje
okres Most
Kulatého razítka o průměru 30 mm se státním znakem a s textem
Obecní úřad Patokryje
okres Most
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Kulatého razítka o průměru 20 mm s textem
OBECNÍ ÚŘAD PATOKRYJE
*OHLAŠOVNA*

Částka 3

Hranatého razítka o rozměrech 67 x 22 mm a s textem
ROZHODNUTÍ NABYLO PRAVNÍ MOCI –
DNE …………………………………………
OBECNÍ ÚŘAD PATOKRYJE
DNE …………………………………………

Hranatého razítka o rozměrech 58 x 35 mm a s textem
OBECNÍ ÚŘAD
PATOKRYJE, okr. Most

Číslo dopor.
Zpracoval

Razítka OÚ Patokryje nebyla opatřena evidenčními čísly a k jejich odcizení došlo v průběhu dní 14. – 17. dubna 2006.

Došlo
Ukl. znak

Čj.:

příl.:

Hranatého razítka o rozměrech 57 x 20 mm a s textem
OBEC PATOKRYJE
Vyvěšeno dne: ………………………………...
Sejmuto dne: …………………………………..
Podpis: ………………………………………...

Kulatého razítka o průměru 36 mm se státním znakem ČR
a s textem
Město Bučovice
Razítko bylo opatřeno pořadovým číslem 4 a k jeho odcizení
došlo dne 27. dubna 2006.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k zajištění úředního
razítka:
Kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem a s textem
Obec Loučná pod Klínovcem
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem, jeho ztráta byla
nahlášena dopisem ze dne 19. května 2005 a k jeho zajištění došlo dne 15. listopadu 2005. Oznámení o ztrátě bylo zveřejněno
v částce 4 Věstníku vlády ze dne 29. července 2005.

