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Věstník vlády
pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí
Ročník 2

Vydán dne 9. května 2002

Částka 3

OBSAH:
4. Směrnice Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. dubna 2002 č.j. 1290/02/LEG - 49/15, jíž se
zrušuje Instrukce ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne
26. listopadu 1985 č.j. SPF/4 - 181 - 22.11.1985, o hospodaření lékáren a ostatních zařízení
lékárenské služby začleněných do ústavů národního zdraví
Seznam právních předpisů a směrnic (instrukcí) týkajících se činnosti orgánů krajů,
okresních úřadů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2001
Odvětví: Ministerstvo vnitra
Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátách úředních razítek, o odcizení úředních razítek,
o odcizení služebního průkazu, o ztrátě služebního odznaku

4.
SMĚRNICE
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
ze dne 8. dubna 2002 č.j.: 1290/02/LEG - 49/15,
jíž se zrušuje Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 26. listopadu 1985 č.j.
SPF/4 - 181 - 22.11.1985, o hospodaření lékáren a ostatních zařízení lékárenské služby
začleněných do ústavů národního zdraví
Ministerstvo zdravotnictví vydává tuto směrnici:
Čl. 1
Zrušuje se Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 26. listopadu 1985 č.j.
SPF/4 - 181 - 22.11.1985, o hospodaření lékáren a ostatních zařízení lékárenské služby
začleněných do ústavů národního zdraví, uveřejněná pod č. 20 v částce 12/1985 Věstníku
vlády ČSR pro národní výbory.
Čl. 2
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí.
Ministr zdravotnictví.
Prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.
v. r.
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MINISTERSTVO VNITRA vydává seznam platných právních předpisů a směrnic
(instrukcí) týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů obcí,
aktualizovaný k 31. prosinci 2001.
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.
Ú.l.
Ú.v.
V.v. ČSR NV
V.v. ČR

Sbírka zákonů
Úřední list
Ústřední věstník
Věstník vlády ČSR pro národní výbory
Věstník vlády ČR pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

A. Úvodem se uvádějí platné právní předpisy, které jsou základními
právními normami pro činnost orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů
obcí na všech úsecích spravovaného odvětví, a to:
Ústava České republiky, změna úst. zák. č. 347/1997 Sb., úst. zák. č. č. 1/1993 Sb.
300/2000 Sb., úst. zák. č. 448/2001 Sb. a zák. č. 359/2001 Sb.
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a č. 2/1993 Sb.
svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, změna úst. zák.
č. 162/1998 Sb.
Ústavní zákon o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské č. 4/1993 Sb.
Federativní Republiky
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských č. 120/1976 Sb.
a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních
a kulturních právech
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně č. 209/1992 Sb.
lidských práv a základních svobod, ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, ve
znění sdělení MZV č. 243/1998 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Protokolu č. 11 k č. 243/1998 Sb.
Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod, kterým se mění kontrolní
mechanismus v ní ustavený
Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy č. 2/1969 Sb.
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. 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.
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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. a zák. č. 256/2001 Sb.
Zákon o právu petičním

č. 85/1990 Sb.

Zákon o státní kontrole (platí pouze třetí část - Kontrolní řád), ve znění č. 552/1991 Sb.
zák. č. 166/1993 Sb., zák. č. 148/1998 Sb. a zák. č. 132/2000 Sb.
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zák. č. 331/1993 Sb., zák. č. 166/1993 Sb.
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. a zák. č.
239/2001 Sb.
Zákon o Ústavním soudu, ve znění zák. č. 331/1993 Sb., zák. č. 236/1995 č. 182/1993 Sb.
Sb., zák. č. 77/1998 Sb., zák. č. 18/2000 Sb. a zák. č. 132/2000 Sb.
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci č. 82/1998 Sb.
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.
Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve č. 148/1998 Sb.
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. a zák. č.
322/2001 Sb.
Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

č. 309/1999 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění č. 101/2000 Sb.
zák. č. 227/2000 Sb., zák. č. 177/2001 Sb. a zák. č. 450/2001 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění zák. č. 273/2001 Sb., zák. č. č. 128/2000 Sb.
320/2001 Sb. a zák. č. 450/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných skutečností, ve č. 246/1998 Sb.
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. a nař. vlády č. 403/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ČSFR k ustanovení § 32 odst. 4 zák. č. 367/1990 (částka 97/1992
Sb., o obcích
Sb.)

Nálezy Ústavního soudu ČR ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce:
č. 35/1994 Sb. (částka 12/1994 Sb.)
č. 9/1995 Sb. (částka 3/1995 Sb.)
č. 17/1995 Sb. (částka 5/1995 Sb.)
č. 18/1995 Sb. (částka 5/1995 Sb.)
č. 80/1995 Sb. (částka 17/1995 Sb.)
č. 272/1995 Sb. (částka 71/1995 Sb.)
č. 280/1995 Sb. (částka 72/1995 Sb.)
č. 14/1996 Sb. (částka 5/1996 Sb.)

č. 71/1997 Sb. (částka 24/1997 Sb.)
č. 118/1997 Sb. (částka 42/1997 Sb.)
č. 221/1997 Sb. (částka 78/1997 Sb.)
č. 300/1997 Sb. (částka 100/1997 Sb.)
č. 350/1997 Sb. (částka 115/1997 Sb.)
č. 351/1997 Sb. (částka 115/1997 Sb.)
č. 62/1998 Sb. (částka 26/1998 Sb.)
č. 120/1998 Sb. (částka 41/1998 Sb.)
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č. 108/1996 Sb. (částka 35/1996 Sb.)
č. 109/1996 Sb. (částka 35/1996 Sb.)
č. 123/1996 Sb. (částka 38/1996 Sb.)
č. 125/1996 Sb. (částka 38/1996 Sb.)
č. 192/1996 Sb. (částka 57/1996 Sb.)
č. 202/1996 Sb. (částka 60/1996 Sb.)
č. 203/1996 Sb. (částka 60/1996 Sb.)
č. 204/1996 Sb. (částka 60/1996 Sb.)
č. 260/1996 Sb. (částka 78/1996 Sb.)
č. 294/1996 Sb. (částka 88/1996 Sb.)
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č. 128/1998 Sb. (částka 43/1998 Sb.)
č. 216/1998 Sb. (částka 75/1998 Sb.)
č. 293/1998 Sb. (částka 102/1998 Sb.)
č. 28/1999 Sb. (částka 12/1999 Sb.)
č. 69/1999 Sb. (částka 27/1999 Sb.)
č. 99/1999 Sb. (částka 36/1999 Sb.)
č. 126/1999 Sb. (částka 47/1999 Sb.)
č. 162/1999 Sb. (částka 55/1999 Sb.)
č. 216/1999 Sb. (částka 75/1999 Sb.)
č. 239/1999 Sb. (částka 81/1999 Sb.)

Zákon o správním řízení (správní řád) ve spojení se zák. č. 283/1993 Sb., č. 71/1967 Sb.
o státním zastupitelství, ve znění zák. č. 261/1994 Sb., zák č. 201/1997
Sb., zák. 169/1999 Sb., zák. č. 29/2000 Sb. a zák. č. 227/2000 Sb.
Zákon o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení č. 94/1990 Sb.
zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě, ve znění zák.
č. 135/1993 Sb., ve spojení s nálezem Ú.s. ČSFR k zák. č. 18/1992 Sb.
(uveřejněný v částce 132/1992 Sb.) a zák. č. 132/2000 Sb.
Zákon o přestupcích, ve znění zák. č. 337/1992 Sb., zák. č. 344/1992 Sb., č. 200/1990 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. a zák. č. 312/2001 Sb.
Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku č. 171/1991 Sb.
státu na jiné osoby a 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. a zák. č. 239/2001 Sb.
Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do č. 172/1991 Sb.
vlastnictví obcí, ve znění zák. č. 485/1991 Sb., zák. č. 10/1993 Sb. a zák.
č. 114/2000 Sb.
Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých č. 451/1991 Sb.
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. 254/1995 Sb., ve znění zák. č. 422/2000 Sb. a zák.
č. 147/2001 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím (v ustanoveních přechodných č. 106/1999 Sb.
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. 555/1992 Sb., zák. č. 159/2000 Sb. a zák. č. 39/2001 Sb.
Zákon o Veřejném ochránci práv, ve znění zák. č. 265/2001 Sb.
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Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o č. 360/1999 Sb.
sociálněprávní ochraně dětí, ve znění zák. č. 218/2000 Sb.
Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění zák. č. 273/2001 Sb., zák. č. č. 129/2000 Sb.
320/2001 Sb. a zák. č. 450/2001 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících č. 218/2000 Sb.
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. a zák.
č. 450/2001 Sb.
Zákon o hlavním městě Praze, ve znění zák. č. 145/2001 Sb., zák. č. č. 131/2000 Sb.
273/2001 Sb., zák. č. 320/2001 Sb. a zák. č. 450/2001 Sb.
Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o č. 132/2000 Sb.
krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o
hlavním městě Praze, ve znění zák. č. 217/2000 Sb. a zák. č. 143/2001 Sb.
Zákon o okresních úřadech, ve znění zák. č. 320/2001 Sb.

č. 147/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zák. č. č. 250/2000 Sb.
320/2001 Sb. a zák. č. 450/2001 Sb.
Obchodní zákoník, ve znění zák. č. 264/1992 Sb., zák. č. 591/1992 Sb. (s č. 513/1991 Sb.
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. a
zák. č. 501/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce č. 270/1994 Sb.
zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nař. vlády č.
316/1995 Sb. a nař. vlády č. 309/1996 Sb.
Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s č. 364/1999 Sb.
obcemi při zajištování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
Nařízení vlády, kterým se zrušují nař. vlády č. 475/1990 Sb., kterým se č. 343/2000 Sb.
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
Nařízení vlády o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních č. 357/2000 Sb.
úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve č. 358/2000 Sb.
znění nař. vlády č. 173/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva č. 327/2000 Sb.
vnitra č. 444/1992 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci
přednosty okresního úřadu
Vyhláška Ministerstva vnitra, o ověřování zvláštní odborné způsobilosti č. 345/2000 Sb.
zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního
města Prahy, okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů
zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl
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svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné
způsobilosti), ve znění vyhl. č. 427/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení sídel a správních obvodů č. 349/2000 Sb.
pověřených obecních úřadů, ve znění vyhl. č. 437/2000 Sb.
Vládní vyhláška o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících

č. 150/1958 Ú.l.

B. Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce Ministerstva vnitra ze dne 28. května 1999 č.j.: VS - 956/99 - (publ.) pod č. 1
04 jíž se zrušují některé instrukce ministerstva vnitra ČSR týkající se v částce 2/1999
národních výborů a jejich organizací a některé instrukce Ministerstva V.v. ČR
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)

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., č. 200/1990 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. a zák. č. 312/2001 Sb.
Zákon o Policii České republiky, ve znění zák. č. 26/1993 Sb., zák. č. č. 283/1991 Sb.
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. a zák. č. 265/2001 Sb.
Zákon o obecní policii, ve znění zák. č. 67/1993 Sb., zák. č. 163/1993 Sb., č. 553/1991 Sb.
zák. č. 82/1995 Sb., zák. č. 153/1995 Sb. a zák. č. 132/2000 Sb.
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci č. 82/1998 Sb.
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.
Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie č. 397/1992 Sb.
ČR k orgánům obcí a obecní policii
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o obecní policii
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Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů č. 231/1996 Sb.
řízení o přestupcích

II. STÁTNÍ SYMBOLY, ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ
A. Platné právní předpisy
Zákon o územním členění státu, ve znění zák. č. 69/1967 Sb., zák. č. č. 36/1960 Sb.
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. 321/1992 Sb., zák. č. 108/1995 Sb. a zák. č.
132/2000 Sb.
Zákon o státních symbolech České republiky, ve znění zák. č. 154/1998 č. 3/1993 Sb.
Sb.
Zákon o zajišťování obrany České republiky

č. 222/1999 Sb.

Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých č. 352/2001 Sb.
zákonů
Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné č. 175/1993 Sb.
nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské
Federativní Republiky novým státním znakem České republiky
Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních č. 326/2000 Sb.
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., kterou se mění vyhl. č. 326/2000 Sb.
Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o č. 347/1997 Sb.
změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
zák. č. 176/2001 Sb.

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A VEŘEJNÉ SBÍRKY
A. Platné právní předpisy
Zákon o právu shromažďovacím, ve znění zák. č. 175/1990 Sb.

č. 84/1990 Sb.

Zákon o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení č. 94/1990 Sb.
zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě, ve znění zák.
č. 135/1993 Sb., ve spojení s nálezem Ústavního soudu ČSFR k zák. č.
18/1992 Sb. (uveř. v částce 132/1992 Sb.) a zák. č. 132/2000 Sb.
Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů

č. 117/2001 Sb.

IV. MIMOSOUDNÍ REHABILITACE
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A. Platné právní předpisy
Zákon o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zák. č. 264/1992 Sb., zák. č. 87/1991 Sb.
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., zák. č. 2/1997 Sb., zák. č.
134/1997 Sb., zák. č. 78/1998 Sb., zák. č. 153/1998 Sb., nálezu Ústavního
soudu č. 57/1999 Sb. a zák. 351/1999 Sb.
Zákon o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních č. 231/1991 Sb.
rehabilitacích, ve znění zák. č. 544/1991 Sb., zák. opatř. předs. ČNR č.
345/1992 Sb. a zák. č. 133/1993 Sb.
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu

č. 198/1993 Sb.

Nařízení vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých č. 165/1997 Sb.
křivd způsobených komunistickým režimem
Nález Ústavního soudu ČR č. 164/1994 Sb. ze dne 12. července 1994 ve č. 52/1994 Sb.
věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3
odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících

V. STÁTNÍ OBČANSTVÍ, MATRIKY A EVIDENCE VÁLEČNÝCH HROBŮ
A. Platné právní předpisy
Zákon o rodině, ve znění zák. č. 132/1982 Sb., zák. č. 234/1982 Sb., zák. č. 94/1963 Sb.
č. 72/1995 Sb., zák. č. 91/1998 Sb., zák. č. 360/1999 Sb. a zák. č.
301/2000 Sb.
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve č. 40/1993 Sb.
znění zák. č. 272/1993 Sb., zák. č. 140/1995 Sb., zák. č. 139/1996 Sb. a
zák. č. 194/1999 Sb.
Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti č. 41/1993 Sb.
podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními
úřady, ve znění zák. č. 15/1997 Sb. a zák. č. 132/2000 Sb.
Zákon o Rejstříku trestů

č. 269/1994 Sb.

Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních č. 193/1999 Sb.
občanů
Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České č. 325/1999 Sb.
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)
Zákon o občanských průkazech

č. 328/1999 Sb.

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů č. 133/2000 Sb.
(zákon o evidenci obyvatel) (ustanovení § 1 písm. b) a c), § 3 odst. 3, § 6
písm. c), § 13 - § 17, § 25 písm. b), § 26, § 28 bodu 2 a 3 nabývají
účinnosti dnem 1. 1. 2003)
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících č. 301/2000 Sb.
zákonů
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(zákon č. 236/1920 Sb. z. a n., ve znění zák. č. 194/1949 Sb. a zák. č.
72/1958 Sb., v rozsahu ustanovení, která nebyla dosud zrušena)
Evropská úmluva o zrušení ověřování listin
diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

vyhotovených č. 287/1998 Sb.

Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin

č. 45/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení č. 337/1993 Sb.
státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky
Úmluva o naturalisaci mezi Československem a Spojenými Státy č. 169/1929 Sb.
(platnost ukončena ke dni 20. 8. 1997, sdělení MZV č. 229/1977 Sb. - z. a n.
platí jen pro potřebu zjišťování občanství ČR)
Úmluva mezi ČSSR a SSSR o úpravě státního občanství osob s dvojím č. 47/1958 Sb.
občanstvím (platí jen pro potřebu zjišťování státního občanství)
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne č. 65/1954 Sb.
12. 8. 1949 na ochranu obětí války
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi ČSSR a MLR o č. 37/1961 Sb.
úpravě některých otázek státního občanství (jen pro potřeby zjišťování
státního občanství v době platnosti, tj. od 4. 11. 1960 do 17. 10. 1996)
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o státním občanství č. 72/1962 Sb.
vdaných žen
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi ČSSR a Polskou č. 71/1966 Sb.
lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního
občanství (platí jen do 20. 5. 2001, dále jen pro potřeby zjišťování
státního občansví ČR)
Vyhláška ministra zahraničních věcí o smlouvě mezi ČSSR a NDR o č. 37/1974 Sb.
úpravě dvojího státního občanství (platí jen pro potřebu zjišťování
státního občanství)
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi ČSSR a BLR o č. 61/1975 Sb.
úpravě dvojího státního občanství (jen pro určování státního občanství v
době platnosti, tj. od 4. 5. 1975 do 4. 5. 1995)
Vyhláška federálního statistického úřadu, o rodném čísle (§§ 4, 5, 6, 7)

č. 55/1976 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi ČSSR a SSSR o č. 71/1981 Sb.
zamezení vzniku dvojího státního občanství
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi ČSSR a č. 96/1985 Sb.
Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví č. 137/1993 Sb.
kritéria pro prokazování znalostí českého jazyka žadatelů o udělení
státního občanství České republiky
Vyhláška Ministerstva vnitra, o stanovení podmínek pro pověření č. 138/1993 Sb.
obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a
ověřováním pravosti podpisu
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zák. č. 301/2000 Sb., o č. 207/2001 Sb.
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matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění vyhl. č. 230/2001 a vyhl. č. 499/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení seznamu smluv č. 123/1994 Sb.
sjednaných mezi bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a
Německou demokratickou republikou, které pozbyly platnosti
sjednocením Německa dne 3. října 1990
B. Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce Ministerstva vnitra ze dne 16. prosince 1993 č.j. VS/2 - (publ.) pod č. 3
50/6247/93, kterou se mění a doplňuje instrukce Ministerstva vnitra v částce 5/1993
České republiky č. 1/1993 V.v. ČR, o postupu orgánů místní správy při V.v. ČR
realizaci zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního
občanství České republiky

VI. VOLBY, REFERENDUM, SDRUŽOVÁNÍ, SČÍTÁNÍ LIDU
A. Platné právní předpisy
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve č. 424/1991 Sb.
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. a zák. č. 170/2001
Sb.
Zákon o místním referendu, ve znění zák. č. 152/1994 Sb. a zák. č. č. 298/1992 Sb.
132/2000 Sb.
Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých č. 247/1995 Sb.
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. a
zák. č. 37/2002 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve č. 130/2000 Sb.
znění zák. č 273/2001 Sb. a zák. č. 37/2002 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

č. 491/2001 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách č. 126/1996 Sb.
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády Československé federativní
republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zák. č. 216/1991 Sb., o
cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nař. vlády č.
267/1993 Sb. a nař. vlády č. 330/1999 Sb.
Nařízení vlády o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení č. 184/1994 Sb.
zákona o volbách do zastupitelstev v obcích
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR o úkolech obcí při zajišťování voleb do č. 433/1992 Sb.
zastupitelstev v obcích a při místním referendu, ve znění vyhl. MV č.
173/1994 Sb.
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Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. č. 173/1994 Sb.
152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění vyhl. MV č. 252/1998 Sb. (byla
zrušena vyhl. č. 59/2002 Sb. - účinnost dnem 13. 2. 2002)
Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zák. č. č. 152/2000 Sb.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů
Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. č. 59/2002 Sb.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů
Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zák. č. č. 233/2000 Sb.
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. a zák. č. 204/2000
Sb., ve znění vyhl. MV č. 80/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu č. 268/2000 Sb.
složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu
České republiky (byla zrušena vyhl. č. 85/2002 Sb. - účinnost dnem 6. 3.
2002)
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu č. 85/2002 Sb.
složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady
v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se určují zastupitelské č. 351/2001 Sb.
úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské
úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány
k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhl. MZV
č. 100/2002 Sb.
B. Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce MF ze dne 28. 9. 1998 č.j.: 124/65701/1998, kterou se upravuje (publ.) pod č. 4
postup okresních úřadů a obcí při financování voleb do zastupitelstev v v částce 5/1998
obcích a společných voleb do zastupitelstev v obcích a Parlamentu České V.v. ČR
republiky
Instrukce MF ze dne 7. 8. 2000 č.j.: 124/59235/2000, kterou se upravuje (publ.) pod č. 6
postup okresních úřadů a obcí při financování voleb do zastupitelstev v částce 5/2000
krajů a Parlamentu České republiky
V.v. ČR
Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č.j.: 124/1354/2002, (publ.) pod č. 1
kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování v částce 1/2002
voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky
V.v. ČR
Směrnice Ministerstva zahraničních věcí ze dne 26. března 2002 č.
467/2002-FIO o postupu a způsobu financování voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí (MZV neuvedlo, kde
byla tato směrnice publikována)
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VII. SPRÁVNÍ ČINNOSTI
A. Platné právní předpisy
Zákon o občanských průkazech, ve znění zák. č. 491/2001 Sb.

č. 328/1999 Sb.

Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o č. 329/1999 Sb.
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
cestovních dokladech)
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů č. 133/2000 Sb.
(zákon o evidenci obyvatel)
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci č. 177/2000 Sb.
obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech,
ve znění vyhl. č. 192/2001 Sb. a vyhl. č. 248/2001 Sb.
B. Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce Ministertva vnitra ze dne 30. června 2000 č.j.: SC-655/2000 k (publ.) pod č. 3
výkonu některých správních činností vyplývajících ze zák. č. 133/2000 v částce 4/2000
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů V.v. ČR
(zákon o evidenci obyvatel), zák. č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, a zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zák.
č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
cestovních dokladech)

VIII. SPISOVÁ SLUŽBA
B. Resortní směrnice
Instrukce Ministerstva vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 čj. VSC/1 - 793/92, o (publ.) pod č. 1
spisové službě, ve znění směrnice MV č.j.: AS/3 - 237501 ze dne 17. 8. v částce 1/1992
2001, publ. pod č. 6 v částce 6/2001 V.v. ČR a směrnice MV č.j.: VSC/1 - V.v. ČR
3618 ze dne 27. 11. 2001 publ. pod č. 7 v částce 8/2001 V.v. ČR

IX. ARCHIVNICTVÍ
A. Platné právní předpisy
Zákon o archivnictví, ve znění zák. č. 343/1992 Sb., zák. č. 27/2000 Sb. a č. 97/1974 Sb.
zák. č. 120/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra ČSR, o uznávání archiválií za kulturní č. 101/1974 Sb.
památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních
kulturních památek
Vyhláška Ministerstva vnitra ČSR, kterou se stanoví podrobnosti převodu č. 102/1974 Sb.
vlastnictví k archiváliím
Vyhláška Ministerstva vnitra ČSR, kterou se stanoví kritéria pro č. 117/1974 Sb.
posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení
Vyhláška Ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR, o státních č. 225/1988 Sb.
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archivech a archivech NV
Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 1, o způsobu vedení evidence Ú.v. částka
archiválií a skladbě Jednotného archivního fondu v ČSR
1/1975
Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 2, o ochraně a kategorizaci archiválií Ú.v. částka
1/1975
Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 6, o ukládání archiválií do archivů, Ú.v. částka
ve znění zák. č. 343/1992 Sb. (zrušen § 13)
5/1975
Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 7, o využívání archiválií, ve znění Ú.v. částka
zák. ČNR č. 343/1992 Sb. (zrušen § 2)
5/1975
B. Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce Ministerstva vnitra ČSR ze dne 18. července 1977 čj. Ar/3- Ú.v. částka
2165/77 o způsobu vedení evidence archiválií, publikovaná pod č. 10
4/1977

X. POŽÁRNÍ OCHRANA, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ,
OCHRANA OBYVATELSTVA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
A. Platné právní předpisy
Zákon o požární ochraně, ve znění zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 č. 133/1985 Sb.
Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák. č. 163/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb. a zák.
č. 237/2000 Sb. (úplné znění vyhl. pod č. 67/2001 Sb.)
Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a č. 143/1992 Sb.
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. 132/2000 Sb., zák. č.
217/2000 Sb. a zák. č. 492/2001 Sb.
Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů

č. 238/2000 Sb.

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

č. 239/2000 Sb.

Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č. 240/2000 Sb.

Nařízení vlády ČSR o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za č. 34/1986 Sb.
poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nař. vlády
ČSR č. 168/1989 Sb. a nař. vlády ČR č. 195/1995 Sb.
Nařízení vlády ČR o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, č. 79/1994 Sb.
bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru
požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební
platový řád), ve znění nař. vlády č. 143/1995 Sb., nař. vlády č. 72/1996
Sb., nař. vlády č. 327/1996 Sb., nař. vlády č. 163/1997 Sb., nař. vlády č.
354/1997 Sb., nař. vlády č. 249/1998 Sb., nař. vlády č. 127/2000 Sb. a
nař. vlády č. 496/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé č. 498/2001 Sb.
právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády ČR k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. č. 462/2000 Sb.
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240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon)
Nařízení vlády ČR o stanovení pravidel na zapojování do mezinárodních č. 463/2000 Sb.
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a
náhrad výdajů vynakládaných pravnickými osobami a podnikajícími
fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
Nařízení vlády ČR k provedení zákona o požární ochraně

č. 172/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zajišťování č. 85/1999 Sb.
hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických
přípravků
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky č. 202/1999 Sb.
požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární č. 254/1999 Sb.
techniky, ve znění zák. č. 352/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných č. 255/1999 Sb.
prostředků požární ochrany, ve znění zák. č. 352/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární č. 87/2000 Sb.
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny č. 383/2000 Sb.
havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního
plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky
Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a č. 246/2001 Sb.
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární č. 247/2001 Sb.
ochrany
Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci přijímacího řízení, průběhu č. 277/2001 Sb.
studia a jeho ukončení ve školách Požární ochrany a o finančním a
hmotném zabezpečení žáků
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 323/2001 Sb.
č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých
zákonů
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a č. 324/2001 Sb.
zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR,
druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování
ozdravného pobytu
Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podorobnostech zabezpečení č. 328/2001 Sb.
integrovaného záchranného systému
B. Resortní směrnice (instrukce)
Směrnice Ministerstva vnitra č.j. PO-4536/IZS-2001 ze dne 12. prosince (publ.) pod č. 9
2001, kterou se stanoví organizační uspořádání krizového štábu, okresu a v částce 9/2001
obce, jeho uvedení do pohotovnosti a vedení dokumentace k tomu V.v. ČR
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metodický pokyn Ministerstva vnitra č.j. PO-4537/IZS-2001 ze dne 12.
prosince 2001, kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení k
metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje,
okresu a obce

XI. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
A. Platné právní předpisy
1. Ochrana veřejného pořádku
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění č. 50/1976 Sb.
pozdějších předpisů
Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, č. 12/1997 Sb.
ve znění zák. č. 168/1999 Sb., zák. č. 247/2000 Sb. a zák. č. 361/2000 Sb.
Zákon o pozemních komunikacích, ve znění zák. č. 102/2000 Sb., zák. č. č. 13/1997 Sb.
132/2000 Sb. a zák. č. 489/2001 Sb.
Zákon o občanských průkazech, ve znění zák. č. 491/2001 Sb.

č. 328/1999 Sb.

Zákon o cestovních dokladech a o změně zák. č. 283/1991 Sb., o Policii č. 329/1999 Sb.
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních
dokladech)
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých č. 361/2000 Sb.
zákonů, ve znění zák. č. 60/2001 Sb. a zák. č. 478/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o č. 104/1997 Sb.
pozemních komunikacích, ve znění vyhl. č. 300/1999 Sb., vyhl. č.
355/2000 Sb. a vyhl. č. 367/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci č. 177/2000 Sb.
obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech,
ve znění vyhl. č. 192/2001 Sb. a vyhl. č. 248/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla č. 30/2001 Sb.
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod

č. 32/2001 Sb.

2. Evidence a jiné správní věci
Zákon o myslivosti, ve znění zák. č. 96/1977 Sb., zák. č. 143/1991 Sb., č. 23/1962 Sb.
zák. č. 270/1992 Sb., zák. č. 289/1995 Sb., zák. č. 166/1999 Sb., zák. č.
238/1999 Sb. a zák. č. 132/2000 Sb.
Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve č. 288/1995 Sb.
znění zák. č. 13/1998 Sb. a zák. č. 156/2000 Sb.
Zákon o občanských průkazech, ve znění zák. č. 491/2001 Sb.

č. 328/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o č. 50/1996 Sb.
střelných zbraních
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Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České č. 325/1999 Sb.
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých č. 326/1999 Sb.
zákonů
B. Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce Ministerstva vnitra ČR č.j.: U - 1027/94 ze dne 27. května 1994 (publ.) pod č. 1
o postupu okresních úřadů při zajišťování integrace osob s přiznaným v částce 1/1994
postavením uprchlíka v České republice a při zajišťování integrace V.v. ČR
zdravotně postižených osob v dočasném útočišti, kterým bylo v důsledku
jejich zdravotního postižení uděleno povolení k trvalému pobytu na území
České republiky, ve znění instrukce MV č.j.: U - 62/97 ze dne 11. února
1997 (publ.) č. 2/1997 V.v. ČR, instrukce MV ČR č.j.: U - 1390/97 ze dne
29. října 1997 (publ.) č. 6/1997 V.v. ČR a instrukce MV č.j.: U - 51/98 ze
dne 2. února 1998 (publ.) č. 1/1998 V.v. ČR
Instrukce Ministerstva vnitra č.j.: U - 2098/95 ze dne 15. 9. 1995 o (publ.) pod č. 4
postupu okresních úřadů a obcí při zajišťování odpovídajícího bydlení na v částce 3/1995
území České republiky pro osoby českého původu žijící ve vybraných V.v. ČR
vzdálených nebo ohrožených teritoriích, ve znění instrukce MV č.j.: U 51/98 ze dne 2. února 1998 (publ.) č. 1/1998 V.v. ČR

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
"Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních razítek:
Kulatého úředního razítka o průměru 3,6 cm s textem:
Obecní úřad Vémyslice
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 1 a je postrádáno od 28. 3. 2002.
Hranatého razítka o rozměrech 1 x 4 cm s textem:
OBECNÍ ÚŘAD
HRANIČNÉ PETROVICE
783 06
Razítko je postrádáno od 11. 3. 2002.
k odcizení úředních razítek:
Dvou kulatých razítek se státním znakem o průměru 2 cm s textem:
Hlavní město Praha
Razítka byla opatřena rozlišovacími čísly 28 a 43 a k odcizení došlo v době od 6. 3. 2002.
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Kulatého razítka se státním znakem o průměru 2,4 cm s textem:
MĚSTO VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Razítko je postrádáno od 19. 3. 2002.
Hranatého razítka o rozměrech 3,5 x 1 cm s textem:
OBECNÍ ÚŘAD VLKAVA
294 43 ČACHOVICE
okr. MLADÁ BOLESLAV
K odcizení došlo dne 18. 3. 2002.
Hranatého razítka o rozměrech 4 x 1,5 cm s textem:
MĚSTO Veselí nad Lužnicí
Razítko je postrádáno od 19. 3. 2002.
k odcizení služebního průkazu:
Průkazu zaměstnance Městského úřadu Teplice, odboru sociálních věcí a zdravotnictví:
- je zhotoven jako zatavená karta, barevně (bílý podklad s žlutými pruhy), tmavě modrý pruh,
- na přední straně uvedeno jména pracovníka, číslo OP: VS 408 824 a fotografie,
- na zadní straně tento text: držitel tohoto průkazu je oprávněn: navštěvovat rodinu a dítě
v obydlí (§ 52 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí).
Oprávnění zaměstnance Městského úřadu v Teplicích, odboru sociálních věcí a zdravotnictví:
- je zhotoven jako zatavená karta, bílý podklad, tmavě modrý pruh,
- jméno pracovníka, os. číslo 1504; číslo OP VS 408 824,
- rozsah a výkonu činnosti dle § 52 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně.
K odcizení došlo dne 5. 3. 2002.
ke ztrátě služebního odznaku:
Služebního odznaku rybářské stráže, který byl vydán Okresním úřadem Zlín - referátem
životního prostředí. Odznak je oválného tvaru s velkým státním znakem České republiky a
nápisem:
Rybářská stráž
07327
Jméno: Radomír Rafaja
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Ev. číslo 07327
Vydán pro obvod působnosti "Revír Šťavnice 1, 1A, 2 a jejich přítoky a rybochovná
zařízení". Odznak je postrádán od 21. 3. 2002."
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