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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. listopadu 2003 č. 1153
o zabezpečení finančních prostředků k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady
Vláda
I. k o n s t a t u j e , že tímto svým usnesením přistoupila
k řešení závazků (vzniklých do 31. prosince 2002) zdravotnických zařízení zřizovaných bývalými okresními úřady
a pokládá tento způsob za definitivní;
II. s c h v a l u j e
1. text Memoranda k dořešení závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady (dále jen „Memorandum“), uvedený v příloze tohoto usnesení, k řešení
závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady a podmínku, kterou se podmiňuje uvolnění finančních prostředků, spočívající ve vyjádření souhlasu kraje
(města) s textem Memoranda a připojením podpisu hejtmana
(starosty) pod jeho text,
2. změny závazných ukazatelů rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2003 (včetně použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy), uvedené v tabulce obsažené
v části III materiálu č. j. 1477/03,
3. žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami

závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky, obsaženou v části III materiálu č. j. 1477/03 (dále jen „Žádost“),
4. převod finančních prostředků ve výši 3 469 603 tis. Kč
krajům (městům), rozdělených v letech pro jednotlivé kraje
(města) takto
částky (v tis. Kč)
Kraj / Město
v roce 2003 v roce 2004
Celkem
Středočeský kraj
415 003
117 700
532 703
Jihočeský kraj
115 331
32 709
148 040
Plzeňský kraj
128 696
36 500
165 196
Karlovarský kraj
182 541
51 771
234 312
Ústecký kraj
223 974
63 522
287 496
Liberecký kraj
179 483
50 903
230 386
Královéhradecký kraj
216 796
61 486
278 282
Pardubický kraj
209 658
59 461
269 119
Vysočina
141 681
40 183
181 864
Jihomoravský kraj
242 710
68 836
311 546
Olomoucký kraj
50 455
14 309
64 764
Zlínský kraj
268 095
76 035
344 130
Moravskoslezský kraj
298 864
84 761
383 625
Jablonec nad Nisou
29 713
8 427
38 140
Celkem
2 703 000
766 603 3 469 603
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III. u k l á d á

Částka 2

IV. p o v ě ř u j e

1. místopředsedovi vlády a ministru financí

1. místopředsedu vlády a ministra financí a ministryni zdravotnictví k podpisu Memoranda s jednotlivými hejtmany (starosty),

a) předložit Žádost předsedovi rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

2. místopředsedu vlády a ministra financí odůvodnit Žádost
v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.

b) realizovat změny závazných ukazatelů státního rozpočtu
podle rozhodnutí rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,

Provedou:
místopředseda vlády a
ministr financí,
ministryně zdravotnictví

2. ministryni zdravotnictví spolupracovat v rozsahu vyžádaném místopředsedou vlády a ministrem financí při realizaci
tohoto usnesení;

Na vědomí:
hejtmani

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

Příloha
k usnesení vlády
ze dne 12. listopadu 2003 č. 1153

Memorandum
k dořešení závazků zdravotnických zařízení
zřízených bývalými okresními úřady
I.
Zúčastněné strany konstatují, že na základě přijetí a následné realizace usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2003 č. 1153
o zabezpečení finančních prostředků k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady, pokládají řešení starých závazků (vzniklých do 31. prosince 2002) zdravotnických zařízení, která byla zřizována bývalými okresními
úřady a která jsou od 1. ledna 2003 zřizována kraji, za definitivní a nebudou uplatňovat v této souvislosti žádné dodatečné požadavky.
II.
Zúčastněné strany budou usilovat o to, aby v rovnoprávné a úzké spolupráci Ministerstva zdravotnictví, krajů a zdravotních
pojišťoven došlo k optimalizaci sítě lůžkových zařízení, jež posílí efektivitu vynakládání prostředků z veřejného zdravotního
pojištění, zvýší kvalitu poskytované péče a povede k ekonomické stabilitě ve zdravotnictví.
Zúčastněné strany:

………………………………………
Místopředseda vlády a ministr financí

………………………………………
Ministryně zdravotnictví
………………………………………
Hejtman
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. prosince 2003 č. 1235
o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky
do vlastnictví obcí s rozšířenou působností

Vláda

I. s c h v a l u j e
1. ve smyslu usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001
č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách
postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace, bezúplatný převod vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. Rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném převodu
vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou
působností podle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
3. Kritéria pro výběr nemovitostí bývalých okresních úřadů
v majetku České republiky vhodných k bezúplatnému převodu obcím s rozšířenou působností uvedená v příloze č. 3 tohoto usnesení;

II. u k l á d á

2. místopředsedovi vlády a ministru financí předložit ve
spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
a předsedkyní Vládní dislokační komise do 30. listopadu 2004
vládě ke schválení změnu usnesení vlády ze dne 19. června
2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku
státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy spolupracovat s místopředsedou vlády a ministrem financí při přípravě bodu II/2 tohoto usnesení,
4. místopředsedovi vlády a ministru financí zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ústředních orgánů státní správy,
ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
předsedkyně Vládní dislokační komise

1. místopředsedovi vlády a ministru financí, ministrům
kultury a životního prostředí zabezpečit ve spolupráci s ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
realizaci bodu I/1 tohoto usnesení,

1. místopředseda vlády
Mgr. Stanislav G r o s s , v. r.
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Částka 2
Příloha č. 1
k usnesení vlády
ze dne 10. prosince 2003 č. 1235

Seznam vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech určených
k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností
URČENÍ NEMOVITOSTÍ

URČENÍ NABYVATELE

Obec/část obce

Ulice

Kladno

17. listopadu

Kladno

Kubelíkova

2797

Kladno

2

Kladno

Kročehlavská

49

Kročehlavy

2152

2153
2154

Kolín

Na Valech

72

Kolín

985

55/1

Příbram

gen. R. Tesaříka I/19

Příbram

27/2

Město Příbram

Tyršova 108, Příbram I

Klatovy

Mayerova

130/V

Klatovy

4308

Město Klatovy

nám. Míru 62/I, Klatovy

Plzeň

Klatovská

200/A
vrátnice

Plzeň

8289/3
8289/4

8289/36
8289/37
8289/79

Město Nýřany

Benešova 295, Nýřany

Česká Lípa

Děčínská

413
garáž

Česká Lípa

1059
1060/4

1060/1

Město Česká Lípa nám. TGM čp.1,
Česká Lípa

Česká Lípa

Arbesova

410

Česká Lípa

1806

Louny

Pod Nemocnicí

2379

Louny

1971/15

2954

Havlíčkův Brod 4442

Havlíčkův Brod Pražská

Stavba
(administrativní budova)

Parcely tvořící se stavbou
jeden funkční celek

Město/obec

č. p./č. e.

Kat. území

Stavební parc. č. Ostatní parc. č. Název

Sídlo (adresa)

1638

Kladno

3

Starosty Pavla 44, Kladno

Město Kladno
Město Kladno

Starosty Pavla 44, Kladno

Město Kladno

Starosty Pavla 44, Kladno

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, Kolín

Město Česká Lípa nám. TGM čp.1, Česká Lípa
1971/90
1971/89
1971/79
1971/71
1971/72
1971/81
1971/82
1971/12
1971/30
1971/25

Město Louny

Mírové nám. 35, Louny

1022/1
1022/12
ZE 600

Město Havlíčkův
Brod

Havlíčkovo náměstí 57,
Havlíčkův Brod

Pardubice

Gorkého

489

Pardubice

6677

Statutární město
Pardubice

Pernštýnské nám.1,
Pardubice

Pardubice

17. listopadu

303

Pardubice

795

Statutární město
Pardubice

Pernštýnské nám.1,
Pardubice

Jihlava

Tyršova

4875/18

Jihlava

3019/3

Statutární město
Jihlava

Masarykovo nám. 1, Jihlava

Kroměříž

Husovo nám.
1. Máje
(druhý vchod)

534/23
533/1

Kroměříž

587/3
587/1

Město Kroměříž

Velké nám. 115, Kroměříž

Prostějov

Školní

3643/4

Prostějov

262/2

Město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 12 – 14,
Prostějov

Uherské
Hradiště

Revoluční

1023

Uherské
Hradiště

1703

286/1
286/3

Město Uherské
Hradiště

Masarykovo nám.19,
Uherské Hradiště

Žďár
nad Sázavou

Dr. Drože

1686/2

Město Žďár
nad Sázavou

1183

1184
1185

Město Žďár
nad Sázavou

nám. Republiky 2, Žďár
nad Sázavou

Šumperk

Bří Čapků

N/35a

Šumperk

5052

556/44
674/3

Město Šumperk

nám. Míru 1, Šumperk

Prachatice

Horní

164

Prachatice

2

Město Prachatice

Velké náměstí 3, Prachatice

3019/5

Částka 2
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Příloha č. 2
k usnesení vlády
ze dne 10. prosince 2003 č. 1235

Rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí
po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky
do vlastnictví obcí s rozšířenou působností

1. závazek nabývající obce užívat nemovité věci, které na ni budou převedeny dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, po dobu 20
let ode dne jejich nabytí pouze za účelem výkonu veřejné správy, nebude-li změnou smlouvy stanoveno jinak,
2. závazek nabývající obce učinit nabídku bezúplatného převodu nemovitostí vymezených v bodu 1 do vlastnictví státu, stanou-li se tyto před uplynutím doby uvedené v bodu 1 pro dotčenou obec nepotřebnými k výkonu veřejné správy.
Organizační složkou státu příslušnou k přijetí písemné nabídky za stát je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Neakceptuje-li stát nabídku příslušné obce s rozšířenou působností ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, je obec s rozšířenou působností oprávněna naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení,
3. závazek nabývající obce při nedodržení postupu uvedeného v bodu 1 a 2 odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku rovnající se hodnotě majetku ke dni bezúplatného převodu,
4. závazek nabývající obce vrátit finanční příspěvek (případně jeho alikvotní část) poskytnutý příslušné obci na úhradu
nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a to na zvláštní účet Ministerstva financí,
5. závazek nabývající obce splnit specifické závazky, k nimž se dotčená obec při přípravě bezúplatného převodu vybraných
nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností zavázala (například: uhradit náklady spojené s technickým oddělením budovy) a závazek nabývající obce přijmout specifické
podmínky vyplývající z konkrétního majetkoprávního stavu převáděných nemovitostí (například: věcné břemeno, potřeba přerozdělení parcel),
6. závazek nabývající obce, že po dobu uvedenou v bodu 1 k příslušné nemovitosti nezřídí smlouvou zástavní právo.
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Částka 2
Příloha č. 3
k usnesení vlády
ze dne 10. prosince 2003 č. 1235

Kriteria pro výběr nemovitostí bývalých okresních úřadů v majetku České republiky vhodných
k bezúplatnému převodu obcím s rozšířenou působností
V souladu s usnesením vlády ze dne 3. září 2003 č. 852 a z důvodu zabezpečení transparentního převodu vybraných nemovitostí bývalých okresních úřadů budou při výběru nemovitostí vhodných k bezúplatnému převodu obcím s rozšířenou působností uplatňována zejména tato kritéria :
• obsazenost dotčené nemovitosti zcela nebo z převážné části (tj. nad 50 % kapacity objektu stanovené usnesením vlády ze
dne 19. června 2002 č. 663) obcí s rozšířenou působností (mající zájem o převod) pro výkon veřejné správy. Současně
s tím nesmí být předmětná budova obsazena jinou státní institucí, případně územním samosprávným celkem (obcí či krajem); soukromá osoba není překážkou převodu,
• nemovitost musí být umístěna ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má zájem o bezúplatný převod;
výjimku dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, tvoří: Šlapanice, Nýřany, Černošice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
• obec mající zájem o převod předmětnou budovu nevyužívá pro výkon agendy státní sociální podpory,
• nemovitost je samostatnou stavbou zapsanou na listu vlastnictví pod č.p./č.e. v katastru nemovitostí tak, že je možno převést vlastnické právo k předmětné nemovitosti,
• nemovitost musí být ve stoprocentním vlastnictví státu a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) musí být oprávněn s ní nakládat,
• na nemovitosti neváznou žádná jiná práva a omezení vlastnického práva bránící převodu,
• nemovitost má samostatné měření datových sítí, telefonních sítí, jakož i provozních sítí médií nebo tomu tak bude ke dni
převodu (případné náklady související s oddělením se zaváže uhradit nabývající obec),
• nemovitost nebyla vybrána jako vhodný objekt k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
• nemovitost není předmětem restitučních nároků,
• Úřad obdržel písemnou žádost obce s rozšířenou působností o bezúplatný převod předmětné nemovitosti včetně usnesení
zastupitelstva obce obsahující souhlas s bezúplatným převodem nemovitosti,
• trvalá nepotřebnost dotčené nemovitosti pro Úřad,
• trvalá nepotřebnost dotčené nemovitosti pro stát zajištěná postupem dle usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324,
tzn. dislokační rozhodnutí vlády vyjadřující souhlas s převodem vlastnictví.

Částka 2
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2.
SMĚRNICE
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
č.j.: 46231/2003 – 5030 ze dne 25. listopadu 2003,
kterou se mění Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 42328/2002 – 5030 ze dne 25. března 2003,
o postupu krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků a služeb na hospodaření v lesích,
uveřejněná pod č. 3 v částce 3/2003 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Úsek: lesní hospodářství
2. V oddílu I. čl. 3. se zrušuje odstavec 5.

Čl. I.
Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 42328/2002 – 5030
ze dne 25. března 2003, o postupu krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků a služeb na hospodaření v lesích,
uveřejněná pod č. 3 v částce 3/2003 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, se mění takto:

Čl. II.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

1. V oddílu I. čl. 3. odstavec 1 zní:
„(1) Krajský úřad po vložení žádosti do programu provede
kontrolu náležitostí žádosti včetně jejich příloh.“.

Ministr zemědělství:
Ing. Jaroslav Palas
v. r.
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A) MINISTERSTVO DOPRAVY
I. Drážní doprava
A) Platné právní předpisy
Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999 Sb., zák. č. 23/2000 Sb., zák.
č. 71/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zák. č. 175/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb.
a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 266/1994 Sb.

Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní dopravu ve znění nař.
vlády č. 295/2000 Sb.

č. 1/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností

č. 28/1967 Sb.

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

č. 100/1995 Sb.

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

č. 101/1995 Sb.

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

č. 173/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah,
ve znění vyhl. č. 243/1996 Sb., vyhl. č. 346/2000 Sb. a vyhl. č. 413/2001 Sb.

č. 177/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční
osobní dopravu

č. 175/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a vymezení souběžné veřejné osobní dopravy, ve znění vyhl. č. 141/2003 Sb.

č. 36/2001 Sb.

II. Silniční doprava
A) Platné právní předpisy
Zákon o silniční dopravě, ve znění zák. č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel, zák. č. 304/1997 Sb., o silniční dopravě, zák.
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, zák. č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zák.
č. 175/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 577/2002 Sb.

č. 111/1994 Sb.

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

č. 247/2000 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění zák. č. 60/2001 Sb., zák. č. 478/2001 Sb., zák. č. 62/2002 Sb., zák.
č. 311/2002 Sb., zák. č. 320/202 Sb. a zák. č. 436/2003 Sb.

č. 361/2000 Sb.

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zák. 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 zák. č. 307/1999 Sb., ve znění zák. č. 478/2001
Sb., zák. č. 175/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 193/2003 Sb.

č. 56/2001 Sb.

Strana 37

Strana 38

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Vyhláška o silničím přepravním řádu, ve znění vyhl. č. 122/1979, vyhl.
č. 74/1981 Sb. a vyhl. č. 106/1984 Sb.

č. 133/1964 Sb.

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

č. 108/1976 Sb.

Vyhláška o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR)

č. 64/1987 Sb.

Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě

č. 50/1998 Sb.

Vyhláška o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění vyhl.
č. 97/2001 Sb.

č. 366/1999 Sb.

Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

č. 175/2000 Sb.

Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

č. 388/2000 Sb.

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

č. 167/2002 Sb.

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

č. 478/2000 Sb.

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

č. 30/2001 Sb.

Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhl. č. 154/2003 Sb.

č. 31/2001 Sb.

Vyhláška o registraci vozidel, ve znění vyhl. č. 496/2001 Sb., vyhl. č. 368/2002
Sb., vyhl. č. 98/2003 a vyhl. č. 401/2003 Sb.

č. 243/2001 Sb.

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

č. 302/2001 Sb.

Vyhláška o registraci historických vozidel a o jejich testování a provozu

č. 240/2002 Sb.

Vyhláška o schvalování technické zpsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhl. č. 100/2003 Sb.

č. 341/2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997
Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s. a č. 6/2002 Sb. m. s.
o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečených látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení
o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)*)

č. 65/2003 Sb. m. s.

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

č. 9/2003 Sb. m. s.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
přijatá v Ženevě dne 30. září 195, byla vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.
*)

III. Pozemní komunikace
A) Platné právní předpisy
Zákon o pozemních komunikacích, ve znění zák. č. 102/2000 Sb., zák.
č. 132/2000 Sb., zák. č. 489/2001Sb., zák. č. 256/2002 Sb., zák. č. 259/2002 Sb.
a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 13/1997 Sb.
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Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhl.
č. 300/1999 Sb., vyhl. č. 355/2000 Sb., vyhl. č. 367/2001 Sb. a vyhl. č. 555/2002 Sb.

č. 104/1997 Sb.

IV. Vodní doprava
A) Platné právní předpisy
Zákon o vnitrozemské plavbě, ve znění zák. č. 358/1999 Sb., zák. č. 254/2001
Sb., zák. č. 309/2002 a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 114/1995 Sb.

V.
A) Platné právní předpisy
Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě

č. 475/2001 Sb.

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. č. 311/1999 Sb.,
132/2000 Sb., zák. č. 218/2000 Sb., zák. č. 253/2000 Sb., zák. č. 58/2001 Sb.,
zák. č. 309/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb. (účinnost 1. ledna 2005)

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.

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.

Strana 39

Strana 40

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., 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. a zák. č. 479/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004,
s výjimkou části první čl. I bodů 7, 15, 18, 19, 23 až 31, 37, 43 a čl. II bodů 1 a 2,
které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost, a s výjimkou části třetí článku IV bodu 2, který nabývá
účinnosti dnem vyhlášení)

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. a zák. č. 483/2001 Sb.

č. 243/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zák. č. 320/2001
Sb. a zák. č. 450/2001 Sb.

č. 250/2000 Sb.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001

č. 491/2000 Sb.

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.

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.

č. 16/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

č. 40/2001 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. 131/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro
vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a termíny pro jejich předání

č. 267/2001 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

č. 419/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě, ve znění vyhl. č. 568/2002
Sb. a vyhl. č. 484/2003 Sb.

č. 323/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem

č. 531/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

č. 283/2003 Sb.

III. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
A) Platné právní předpisy
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
(nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 46 a 64,
která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost)

č. 248/1995 Sb.

Zákon o veřejné podpoře, ve znění zák. č. 130/2002 Sb.

č. 59/2000 Sb.
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Nařízení vlády ČSFR o finančním hospodaření státních podniků

č. 577/1990 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.

č. 251/1994 Sb.

Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, 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 Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění
vyhl. č. 510/2002 Sb.

č. 114/2002 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, 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 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

č. 107/2003 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.
(publ.) č. 2 - 3/1991 FZ

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. l/1992 FZ

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. 125/41 013/1996 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
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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, ve znění Směrnice Ministerstva
financí ze dne 3. 1. 2003 č. j. 124/123 009/2002 publ. v částce 1/2003 V. v. ČR

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

Opatření Ministerstva financí č. j. 373/92 417/97 ze dne 5. 1. 1998, kterým se stanoví výkaz a čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory

(reg.) v částce 2/1998 Sb.
(publ.) 1/2/1998 FZ

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

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., (úplné znění zák. č. 66/1995 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. 320/2001Sb., zák. č. 226/2002 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 354/2003 Sb. a zák. č. 479/2003 Sb. (nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2004, s výjimkou části první čl. I bodů 7, 15, 18, 19, 23 až 31, 37, 43
a čl. II bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení
České republiky k Evropské unii v platnost, a s výjimkou části třetí článku IV bodu
2, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení)

č. 337/1992 Sb.

Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

č. 523/1992 Sb.

Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

č. 252/2000 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. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení
čl. I bodů 10, 15, 72, 95, 96, 139, 189, 214, 232, 251, 269, 272, 283, 288, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii
v platnost; 105, 235 a 240, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005; 106, který
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006; 265 (§ 38fa), který nabývá účinnosti stejným
dnem, kdy nabude účinnosti Směrnice Rady č. 2003/48/EHS o zdanění příjmů
z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, nejdříve však dnem, kdy smlouva
o přistoupení České republiky k Evropské unii vstoupí v platnost; 95 [§ 19 odst. 1
písm. zk)], který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011)

č. 253/2000 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.

Přímé daně
Zákon o dani z nemovitostí, ve znění zák. č. 315/1993 Sb., (úplné znění zák.
č. 174/1995 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. a zák. č. 576/2002 Sb.

č. 338/1992 Sb.
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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. a zák. č. 420/2003 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. 162/2003 Sb., zák. č. 362/2003 Sb., zák. č. 423/2003
Sb. a zák. č. 438/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10, 15, 72, 95, 96, 139, 189, 214, 232, 251, 269, 272, 283, 288,
která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost; 105, 235 a 240, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2005; 106, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006; 265 (§ 38fa), který nabývá
účinnosti stejným dnem, kdy nabude účinnosti Směrnice Rady č. 2003/48/EHS
o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, nejdříve však
dnem, kdy smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii vstoupí v platnost; 95 [§ 19 odst. 1 písm. zk)], který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011)

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., zák. č. 126/2002 Sb., zák. č. 260/2002 Sb., zák. č. 176/2003
Sb. a zák. č. 438/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10, 15, 72, 95, 96, 139, 189, 214, 232, 251, 269, 272, 283, 288,
která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost; 105, 235 a 240, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2005; 106, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006; 265 (§ 38fa), který nabývá
účinnosti stejným dnem, kdy nabude účinnosti Směrnice Rady č. 2003/48/EHS
o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, nejdříve však
dnem, kdy smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii vstoupí v platnost; 95 [§ 19 odst. 1 písm. zk)], který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011)

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. a zák. č. 207/2002 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 zák.
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

č. 12/1993 Sb.

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.
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Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění
v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a majetku
Albánie
Austrálie
Belgie
Bělorusko
Brazílie
Bulharsko
Čína
Dánsko
Egypt
Estonsko
Filipíny
Finsko
Francie
Chorvatsko
Indie
Indonésie
Irsko
Island
Itálie
Izrael
Japonsko
JAR
SFRJ (vztahuje se na území Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny)
Kanada
Kazachstán
Korea
Kypr
Libanon
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Malajsie
Malta
Mexiko
Moldávie
Mongolsko
Německo
Nigérie
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
RVHP fyz. os.
RVHP práv. os.
Řecko
SAE
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Srí Lanka
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko

270/1996 Sb.
5/1996 Sb. Sdělení č. 127/2003 Sb. m. s.
95/2000 Sb. m. s
31/1998 Sb. redakční oprava
část. 74/1998 Sb.
200/1991 Sb.
203/1999 Sb.
41/1988 Sb. Protokol č. 249/1993 Sb.
53/1983 Sb.
283/1995 Sb.
184/1995 Sb.
132/2003 Sb. m. s.
43/1996 Sb.
73/1975 Sb.
42/2000 Sb. m. s
301/1999 Sb.
67/1996 Sb.
163/1996 Sb.
11/2001 Sb. m. s
17/1985 Sb.
21/1995 Sb.
46/1979 Sb.
7/1998 Sb.
99/1983 Sb.
83/2002 Sb. m. s.
3/2000 Sb. m. s.
124/1995 Sb.
30/1981 Sb.
30/2000 Sb. m. s.
230/1995 Sb.
170/1995 Sb.
79/1993 Sb.
22/1995 Sb.
88/2002 Sb. m. s.
71/1998 Sb.
164/1997 Sb.
7/2003 Sb. m. s.
88/2000 Sb. m. s.
18/1999 Sb.
18/1984 Sb.
339/1991 Sb. redakční oprava
č. 371/1999 Sb.
138/1974 Sb. Protokol č. 112/1997 Sb.
35/1980 Sb.
31/1994 Sb. Protokol č. 64/1994 Sb.
275/1997 Sb.
48/1979 Sb.
180/1994 Sb.
278/1997 Sb.
30/1979 Sb.
49/1979 Sb.
98/1989 Sb.
276/1997 Sb.
224/1998 Sb.
100/2003 Sb.
214/1998 Sb.
132/1979 Sb.
23/1982 Sb.
9/1981 Sb.
281/1996 Sb. redakční oprava
část. 5/1997 Sb.
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Thajsko
Tunis
Ukrajina
USA
Uzbekistán
Velká Británie
Venezuela
Vietnam

229/1995 Sb.
419/1992 Sb.
103/1999 Sb.
32/1994 Sb. redakční oprava
č. 370/1999 Sb.
28/2001 Sb. m. s.
89/1992 Sb. redakční oprava
část. 37/1992 Sb.
6/1998 Sb.
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 spotřebních daních, ve znění zák. č. 199/1993 Sb., zák. č. 325/1993 Sb.,
zák. č. 136/1994 Sb., zák. č. 260/1994 Sb., zák. č. 148/1995 Sb., s přihlédnutím
ke sdělení redakce Sb. z. o opravě chyb zveřejněném v částce 29/1994 Sb.
a 68/1995 Sb., zák. č. 25/1996 Sb. (úplné znění), zák. č. 95/1996 Sb., zák.
č. 61/1997 Sb., zák. č. 303/1997 Sb., zák. č. 198/1998 Sb. (úplné znění), zák.
č. 129/1999 Sb., zák. č. 22/2000 Sb., zák. č. 241/2000 Sb., zák. č. 141/2001 Sb.,
zák. č. 262/2001 Sb., zák. č. 493/2001 Sb. a zák. č. 255/2002 Sb.

č. 587/1992 Sb.

Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění zák. č. 196/1993 Sb., zák. č. 321/1993
Sb., zák. č. 42/1994 Sb., zák. č. 136/1994 Sb., zák. č. 258/1994 Sb., zák.
č. 133/1995 Sb., zák. č. 151/1997 Sb., zák. č. 208/1997 Sb., zák. č. 129/1999 Sb.,
zák. č. 17/2000 Sb., zák. č. 22/2000 Sb., zák. č. 100/2000 Sb., zák. č. 230/2000
Sb. úplné znění, zák. č. 241/2000 Sb., zák. č. 256/2000 Sb., zák. č. 141/2001 Sb.,
zák. č. 262/2001 Sb., zák. č. 477/2001 Sb., zák. č. 276/2002 Sb., zák. č. 320/2002
Sb., zák. č. 575/2002 Sb., zák. č. 322/2003 Sb., zák. č. 354/2003 Sb., zák.
č. 575/2002 Sb., zák. č. 322/2003 Sb., zák. č. 354/2003 Sb., zák. č. 437/2003 Sb.
a zák. č. 438/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10, 15, 72, 95, 96, 139, 189, 214, 232, 251, 269, 272, 283, 288, která
nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost; 105, 235 a 240, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005; 106,
který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006; 265 (§ 38fa), který nabývá účinnosti
stejným dnem, kdy nabude účinnosti Směrnice Rady č. 2003/48/EHS o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, nejdříve však dnem, kdy smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii vstoupí v platnost; 95 [§ 19 odst.
1 písm. zk)], který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011)

č. 588/1992 Sb.

Zákon o lihu a o změně a doplnění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zák. 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. a zák. č. 354/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou části
páté a části sedmé čl. VIII bodů 1, 2 a 4, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení)

č. 61/1997 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. 467/2003 Sb.

č. 140/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv
a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv, ve znění
vyhl. MF č. 177/1999 Sb. (platnost do 31. prosince 2003)

č. 323/1997 Sb.

Strana 45

Strana 46

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

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

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. a zák.
č. 192/2003 Sb.

č. 549/1991 Sb.

Zákon o správních poplatcích, ve znění zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 72/1994 Sb.,
zák. č. 85/1994 Sb., zák. č. 273/1994 Sb., zák. č. 36/1995 Sb., zák. č. 118/1995 Sb.,
zák. č. 160/1995 Sb., zák. č. 301/1995 Sb., (úplné znění zák. č. 20/1996 Sb.), zák.
č. 151/1997 Sb., zák. č. 305/1997 Sb., zák. č. 149/1998 Sb., zák. č. 157/1998 Sb.,
zák. č. 167/1998 Sb., zák. č. 63/1999 Sb., zák. č. 166/1999 Sb., zák. č. 167/1999
Sb., zák. č. 223/1999 Sb., zák. č. 326/1999 Sb., zák. č. 352/1999 Sb., zák.
č. 360/1999 Sb., zák. č. 363/1999 Sb., zák. č. 46/2000 Sb., zák. č. 62/2000 Sb., zák.
č. 117/2000 Sb., zák. č. 133/2000 Sb., zák. č. 151/2000 Sb., zák. č. 153/2000 Sb.,
zák. č. 154/2000 Sb., zák. č. 156/2000 Sb., zák. č. 158/2000 Sb., zák. č. 227/2000
Sb., zák. č. 241/2000 Sb., zák. č. 242/2000 Sb., zák. č. 307/2000 Sb., zák.
č. 360/2000 Sb., zák. č. 365/2000 Sb., zák. č. 140/2001 Sb., zák. č. 231/2001 Sb.,
zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 107/2002 Sb., zák. č. 120/2002 Sb., zák. č. 146/2002
Sb., zák. č. 149/2002 Sb., zák. č. 173/2002 Sb., zák. č. 308/2002 Sb., zák.
č. 320/2002 Sb., zák. č. 129/2003 Sb., zák. č. 131/2003 Sb., zák. č. 148/2003 Sb.,
zák. č. 149/2003 Sb., zák. č. 219/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 276/2003 Sb.,
zák. č. 354/2003 Sb., zák. č. 356/2003 Sb. a zák. č. 360/2003 Sb.

č. 368/1992 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 správních poplatků

č. 81/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od soudních poplatků

č. 117/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správního poplatku

č. 270/1998 Sb.

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

č. 5/1999 Sb.

Opatření Ministerstva financí ze dne 18. 12. 1992 na úseku notářských poplatků

(reg.) v částce 6/1993 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. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 202/1990 Sb.

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

č. 223/1993 Sb.
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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. a zák. č. 126/2002 Sb.

č. 219/1995 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

Vyhláška, kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do
a ze zahraničí a vůči cizozemcům

č. 183/2002 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 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.

Cestovní náhrady při zahraničních služebních cestách
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí
měně pro rok 2003 (platnost do 31. prosince 2003)

č. 537/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí
měně pro rok 2004

č. 435/2003 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
Argentina
Austrálie
Bělorusko
Bulharsko
Čína
Dánsko
Egypt
Estonská republika
Filipínská republika
Finsko
Francie
Hospodářská unie belgicko-lucemburská

č. 183/1995 Sb.
č. 297/1998 Sb.
č. 162/1994 Sb.
č. 213/1998 Sb.
č. 103/2000 Sb. m. s.
č. 95/1993 Sb.
č. 575/1992 Sb.
č. 128/1994 Sb.
č. 203/1995 Sb.
č. 141/1996 Sb.
č. 478/1991 Sb.
č. 453/1991 Sb.
č. 574/1992 Sb.
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Chilská republika
Chorvatská republika
Indie
Indonésie
Irsko
Italie
Izrael
JAR
Jordánsko
Jugoslávie
Kanada
Kazachstán
Korea
Korejská lid. dem. republika
Kostarika
Kuvajt
Kypr
Libanon
Litevská republika
Lotyšská republika
Maďarská republika
Malajsie
Malta
Makedonie
Maroko
Mauritius
Moldavská republika
Mongolsko
Nizozemské království
Norsko
Paraguay
Peru
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Ruská federace
Řecká republika
Salvator
Singapurská republika
Slovenská republika
Slovinsko
Spojené arabské emiráty
SRN
Španělské království
Švédské království
Švýcarská konfederace
Tádžikistán
Thajské království
Tuniská republika
Turecko
Ukrajina
Uruguay
USA
Uzbekistán
Velká Británie a Severní Irsko
Venezuela
Vietnam

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
č. 41/1997 Sb.
č. 155/1997 Sb.
č. 43/1998 Sb.
č. 156/1999 Sb.
č. 226/1997 Sb.
č. 277/1997 Sb.
č. 73/1999 Sb.
č. 294/1999 Sb.
č. 62/2001 Sb. m. s.
č. 23/2001 Sb. m. s.
č. 333/1992 Sb.
č. 217/1999 Sb.
č. 125/1995 Sb.
č. 250/1999 Sb.
č. 68/2001 Sb. m. s.
č. 42/1997 Sb.
č. 115/2002 Sb. m. s.
č. 106/2001 Sb. m. s.
č. 185/1995 Sb.
č. 204/1995 Sb.
č. 200/1995 Sb.
č. 296/1998 Sb.
č. 115/2003 Sb. m. s.
č. 116/2003 Sb. m. s.
č. 15/2003 Sb. m. s.
č. 62/2000 Sb. m. s.
č. 128/2000 Sb. m. s.
č. 104/1999 Sb.
č. 569/1992 Sb.
č. 530/1992 Sb.
č. 38/2000 Sb. m. s.
č. 181/1995 Sb.
č. 181/1994 Sb.
č. 96/1995 Sb.
č. 454/1991 Sb.
č. 198/1994 Sb.
č. 201/1996 Sb.
č. 102/1993 Sb.
č. 34/2001 Sb. m. s.
č. 57/1996 Sb.
v ČR nepublikována
č. 159/1994 Sb.
č. 69/1996 Sb.
č. 573/1992 Sb.
č. 647/1992 Sb.
č. 479/1991 Sb.
č. 459/1991 Sb.
č. 48/1996 Sb.
č. 180/1995 Sb.
č. 203/1998 Sb.
č. 187/1997 Sb.
č. 23/1996 Sb.
č. 10/2001 Sb. m. s.
č. 187/1993 Sb.
č. 202/1998 Sb.
č. 646/1992 Sb.
č. 99/1998 Sb.
č. 212/1998 Sb.
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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., zák.
č. 88/2003 Sb., zák. č. 354/2003 Sb. a zák. č. 480/2003 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

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 zák. č. 10/2001 Sb.,
a zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zák. č. 150/2003 Sb. a Nálezu Ústavního soudu č. 211/2003 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.

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. a zák. č. 437/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004,
s výjimkou ustanovení čl. I bodů 46 a 64, která nabývají účinnosti dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 563/1991 Sb.

Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zák. č. 209/2002 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 územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

č. 505/2002 Sb.
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Opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/1-20 101/1992, kterým se ruší
a upravuje metodika účetnictví (platnost do 31. prosince 2003)

(reg.) v částce 21/1993 Sb.
(publ.) č. 12/1/1992 FZ

Opatření Ministerstva financí č. j. 282/2 019/1993, kterým převzalo opatření
vydaná FMF podle § 4 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví (platnost do
31. prosince 2003)

(reg.) v částce 21/1993 Sb.
(publ.) č. 1/1993 FZ

Opatření Ministerstva financí č. j. 281, 283/105 876/2001, kterým se stanoví
postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku
státu na jiné osoby (platnost do 31. prosince 2003)

(reg.) v částce 174/2001 Sb.
(publ.) č. 1/1/2002 FZ

Opatření Ministerstva financí č. j. 283/41 418/1993, kterým se stanoví způsob
rozpočtování a účtování daně z přidané hodnoty v případě plátců, kterými jsou
rozpočtové organizace nebo obce (platnost do 31. prosince 2003)

(reg.) v částce 56/1993 Sb.
(publ.) č. 9/1993 FZ

Opatření Ministerstva financí č. j. 282/11 198/1994 ze dne 28. 3. 1994, kterým se
zrušují některá opatření vydaná podle § 4 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví (platnost do 31. prosince 2003)

(reg.) v částce 23/1994 Sb.
(publ.) č. 6/1994 FZ

Opatření Ministertva financí č. j. 283/76 104/2000 ze dne 10. listopadu 2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní
závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (platnost do 31. prosince 2003)

(reg.) v částce 116/2000 Sb.
(publ.) č. 11/2000 FZ
(reg.) v částce 153/2001 Sb.
(publ.) č. 9 - 10/2001 FZ

Opatření Ministertva financí č. j. 283/77 227/2001 ze dne 7. 12. 2001, kterým se
upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky
a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (platnost do 31. prosince 2003)

(reg.) v částce 171/2001 Sb.
(publ.) č. 12/2001 FZ

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

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. a zák. č. 354/2003 Sb.
(nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou části páté a části sedmé čl.
VIII bodů 1, 2 a 4, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení)

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. a zák. č. 354/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2004, s výjimkou části páté a části sedmé čl. VIII bodů 1, 2 a 4, které nabývají
účinnosti dnem vyhlášení)

č. 265/1991 Sb.

Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění zák. č. 121/2000 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. a vyhl. MF č. 231/1997 Sb.

č. 580/1990 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí ČR, kterou se provádí zák. 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.
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Vyhláška Ministerstva financí, kterou se prodějí některá ustanovení zák.
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění vyhl.
č. 452/2003 Sb.

č. 540/2002 Sb.

Výměr Ministerstva financí č. 1/T/2001 ze dne 23. 5. 2001, o postupu při zpracování návrhů pevných cen pro konečného spotřebitele a jejich změnách u tabákových výrobků

(publ.) č. 6/2001,
Cenový věstník

Výměr Ministerstva financí č. 2/T/2001 ze dne 25. 7. 2001, kterým se stanoví
pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků ve znění výměrů
č.3/T/2002 až č. 7/T/2002 a č. 1/T/2002 až 12/T/2002 a č. 1/T/2003 až 12/T/2003

(publ.) č. 9/2001, č. 11/2001, č. 12/2001,
č. 14/2001, č. 17/2001, č. 19/2001,
č. 2/2002, č. 4/2002, č. 6/2002,
č. 8/2002, č. 9/2002, č. 10/2002,
č. 12/2002, č. 14/2002, č. 16/2002,
č. 17/2002, č. 20/2002, č. 23/2002,
č. 1/2003, č. 3 až 12/2003 a č. 15/2003
Cenový věstník

Výměr Ministerstva financí č. 5/16/2002, ze dne 17. 12. 2002 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
platných od 1. července 2003

(publ.) č. 22/2002
Cenový věstník

Výměr Ministerstva financí č. 5/16/2002, ze dne 17. 12. 2002 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
platných od 1.července 2003

(publ.) č. 5/2002
Cenový věstník
řada zdravotnicví

Výměr Ministerstva financí č.2/16/2003, kterým se stanoví maximální ceny
výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky a mění se výměr
Ministerstva financí č.5/16/2002

(publ.) č. 2/2003
Cenový věstník
řada zdravotnictví

Výměr Ministerstva financí č. 3/16/2003, kterým se stanoví maximální ceny
výrobků SKP 17.52, 18.23, 21.22, 24.13, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40,
36.63, 52.31 (čís. cel. saz. 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 48, 61, 62, 64, 66, 87, 90,
94) - 1. dodatek a mění se výměr MF č. 5/16/2002

(publ.) č. 3/2003
Cenový věstník
řada zdravotnictví

Výměr Ministerstva financí č. 4/16/2003, kterým se stanoví maximální ceny
výrobků SKP 17.52, 18.23, 21.22, 24.13, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63
(čís. cel. saz. 28, 30, 39, 40, 62, 64, 90, 94) - 2. dodatek a mění se výměr MF
č. 5/16/2002

(publ.) č. 4/2003
Cenový věstník
řada zdravotnictví

Výměr Ministerstva financí č. 5/16/2003 ze dne 12. 12. 2003 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, zdravotnických prostředků,
výkonů optických, aplace očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2004

(publ.) č. 14/2003
Cenový věstník

Výměr Ministerstva financí č. 5/16/2003 ze dne 12. 12. 2003 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, zdravotnických prostředků,
výkonů optických, aplace očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2004

(publ.) č. 5/2003
Cenový věstník
řada zdravotnictví

Výměr Ministerstva financí č. 01/2003 ze dne 29. 11. 2002, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami (platnost do 31. prosince 2003)

(publ.) č. 21/2003
Cenový věstník

Výměr Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami

(publ.) č. 13/2003
Cenový věstník

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. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 168/1999 Sb.
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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.

č. 205/1999 Sb.

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

č. 191/1950 Sb.

Zákon o dluhopisech, ve znění zák. č. 600/1992 Sb., zák. č. 84/1995 Sb., zák.
č. 15/1998 Sb., zák. č. 165/1999 Sb., zák. č. 362/1999 Sb., zák. č. 368/2000 Sb.,
zák. č. 211/2002 Sb. a zák. č. 308/2002 Sb.

č. 530/1990 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. a zák. č. 308/2002 Sb.

č. 591/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí o podrobnostech technického provedení veřejně
obchodovatelných listinných cenných papírů, ve znění vyhl. č. 375/2001 Sb.

č. 88/1993 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., zák. č. 322/2003 Sb.,
zák. č. 354/2003 Sb. (s účinností od 1. ledna 2005) a zák. č. 362/2003 Sb. (s účinností od 1. ledna 2005)

č. 13/1993 Sb.

Nařízení vlády o vydávání celního sazebníku a stanovení sazby dovozního cla pro
zboží pocházející z rozvojových zemí a nejméně rozvinutých zemí a podmínek
pro jejich uplatnění (celní sazebník) (platnost do 31. prosince 2003)

č. 534/2002 Sb.

Nařízení vlády o vydávání celního sazebníku a stanovení sazby dovozního cla pro
zboží pocházející z rozvojových zemí a nejméně rozvinutých zemí a podmínek
pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejích předpisů

č. 462/2003 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve
znění nař. vlády č. 265/1994 Sb.

č. 69/1989 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí o stanovení nepreferenčního původu zboží

č. 94/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhl. č. 43/2003 Sb. (pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2003), vyhl.
č. 243/2003 Sb. a vyhl. č. 448/2003 Sb.

č. 252/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla

č. 247/2002 Sb.
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Vyhláška Ministerstva financí o osvobození strojů, strojního zařízení, přístrojů
a nástrojů od dovozního cla

č. 313/1998 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Smlouvě o vytvoření celní unie mezi
Českou republikou a Slovenskou republikou

č. 237/1993 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.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné
a Českou republikou na straně druhé, o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě
zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy
na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, ve znění sdělení č. 75/1999
Sb., sdělení č. 16/2000 Sb. a sdělení č. 32/2001 Sb.

č. 67/1997 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.

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. a zák. č. 282/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004,
s výjimkou ustanovení čl. I bodu 25, pokud jde o § 23a odst. 3 a § 23b odst. 7, která
nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost. Ustanovení, která se vztahují na neplemenné ryby uvedené v příloze k zákonu č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii
v platnost. Ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.)

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. a zák. č. 220/2000 Sb.

č. 92/1991 Sb.

Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku 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., zák. č. 239/2001
Sb., zák. č. 15/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 480/2003 Sb.

č. 171/1991 Sb.

Zákon o působnosti orgánů České republiky při provádění zák. č. 403/1990 Sb.,
o zmírnění následku některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990
Sb., č. 528/1990 Sb., č. 137/1991 Sb., ve znění zák. č. 320/2002 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.
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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. 309/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák.
č. 123/2003 Sb. (s účinností od 1. ledna 2005) a zák. č. 426/2003 Sb. (nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 4, bodu 13
a bodů 65 až 67, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení)

č. 320/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, ve znění vyhl. č. 67/2003 Sb.

č. 41/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

č. 64/2002 Sb.

XIV. VÝKAZNICTVÍ A INFORMATIKA
A) Platné právní předpisy
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do
Informačního systému o platech

č. 289/2002 Sb.

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
Neperiodický tisk
Zákon o neperiodických publikacích, ve znění zák. 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.

Knihovny
Zákon o knihovnách a podmínkách poskytování veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon)

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

č. 288/2002 Sb.
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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. a zák. č. 320/2002 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.

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 památkovou rezervaci

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. a nař. vlády
č. 336/2002 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.
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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.

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.

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)

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)
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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)

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
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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 zák. č. 122/2000 Sb.

č. 71/1994 Sb.

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

č. 122/2000 Sb.

Vyhláška Ministertva 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.

Opatření Ministerstva kultury ČR ze dne 14. 4. 1994, kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty

(publ.) v částce 22/1994 Sb.

IV. HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY A AUDIOVIZE
Hromadné sdělovací prostředky
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zák. č. 309/2002 Sb. a zák. č. 274/2003 Sb.

č. 231/2001 Sb.

Zákon ČNR o České televizi, ve znění zák. ČNR č. 36/1993 Sb., zák. č. 253/1994
Sb., zák. č. 301/1995 Sb., zák. č. 39/2001 Sb. a zák. č. 231/2001 Sb.

č. 483/1991 Sb.

Zákon ČNR o Českém rozhlasu, ve znění zák. ČNR č. 36/1993 Sb., zák.
č. 253/1994 Sb., zák. č. 301/1995 Sb., zák. č. 135/1997 Sb. a zák. č. 192/2002 Sb.

č. 484/1991 Sb.

Zákon ČNR o České tiskové kanceláři

č. 517/1992 Sb.

Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře

č. 597/1992 Sb.

Zákon ČNR o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání

č. 36/1993 Sb.

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zák. č. 135/1997 Sb.,
zák. č. 231/2001 Sb. a zák. č. 192/2002 Sb.

č. 252/1994 Sb.

Vyhláška ministerstva kultury o způsobilosti k promítání 35 mm filmů

č. 121/1954 Ú. l.

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu

č. 233/2001 Sb.

Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zák. č. 302/2000 Sb. a zák.
č. 320/2002 Sb.

č. 46/2000 Sb.

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.

č. 273/1993 Sb.
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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 zák. 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)

č. 121/2000 Sb.

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

č. 239/1992 Sb.

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

D) 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. 315/2001 Sb., zák.
č. 206/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 226/2003 Sb. (nabývá účinnosti
dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
s výjimkou a) čl. I bodů 13 až 17 a čl. III bodů 1 a 3, které nabývají účinnosti
dnem jeho vyhlášení, b) čl. I bodu 22 a čl. III bodů 2 a 4 v částech týkajících se
Evropského hospodářského prostoru, které nabývají účinnosti dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Dohodě o Evropském hospodářském
prostoru v platnost) a zák. č. 227/2003 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.
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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.

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. 321/2001 Sb., zák. č. 205/2002
Sb., zák. č. 309/2002 Sb. a zák. č. 226/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou a)
čl. I bodů 13 až 17 a čl. III bodů 1 a 3, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, b) čl. I bodu 22 a čl. III bodů 2 a 4 v částech týkajících se Evropského hospodářského prostoru, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru v platnost)

č. 64/1986 Sb.

Zákon o metrologii, ve znění zák. č. 4/1993 Sb., zák. č. 20/1993 Sb., zák.
č. 119/2000 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 137/2002 Sb. a zák. č. 226/2003 Sb.
(nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost, s výjimkou a) čl. I bodů 13 až 17 a čl. III bodů 1 a 3, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, b) čl. I bodu 22 a čl. III bodů 2 a 4 v částech
týkajících se Evropského hospodářského prostoru, které nabývají účinnosti dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru v platnost)

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. 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., 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. a zák. č. 438/2003 Sb.

č. 455/1991 Sb.

Zákon ČNR o živnostenských úřadech, ve znění zák. č. 286/1995 Sb., zák.
č. 132/2000 Sb. a zák. č. 320/2002 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.

č. 47/2002 Sb.
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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. (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou části třetí
bodu 3, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení) a zák. č. 439/2003 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 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. a zák. č. 132/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. července 2004; ustanovení § 3 odst. 4 písm. d) pozbývá účinnosti dnem 1. ledna 2007)

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.
(body 3, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 31, 37, 41, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 a 61 čl.
I a bodu 1 čl. II nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost. Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost pozbývá § 13a platnosti), zák. č. 226/2003
Sb. (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost, s výjimkou a) čl. I bodů 13 až 17 a čl. III bodů 1 a 3,
které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, b) čl. I bodu 22 a čl. III bodů 2 a 4
v částech týkajících se Evropského hospodářského prostoru, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Dohodě o Evropském
hospodářském prostoru v platnost) a zák. č. 277/2003 Sb. (nabývá účinnosti
dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost, s výjimkou části třetí
bodu 3, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení)

č. 22/1997 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. 453/2001 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 72/2000 Sb.

Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraní a střelivu (zákon o střelných zbraních) ve znění zák. 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. a zák. č. 227/2003 Sb.

č. 156/2000 Sb.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zák. č. 146/2002 Sb. a zák. č. 277/2003 Sb.
(nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost s výjimkou části třetí bodu 3, který nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení)
Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zák.
č. 64/1986 Sb.

č. 321/2001 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 technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nař. vlády č. 281/2000 Sb. (zrušeno nařízením vlády
č. 17/2003 Sb., které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR
k EU v platnost) a nař. vlády č. 251/2003 Sb.

č. 168/1997 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility, ve znění nař. vlády č. 282/2000 Sb. (zrušeno
nařízením vlády č. 18/2003 Sb., které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost) a nař. vlády č. 251/2003 Sb.

č. 169/1997 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, ve
znění nař. vlády č. 15/1999 Sb., ve znění nař. vlády č. 283/2000 Sb. (zrušeno nařízením vlády č. 24/2003 Sb., které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost) a nař. vlády č. 251/2003 Sb.

č. 170/1997 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

č. 24/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nař.
vlády č. 292/2000 Sb. (zrušeno nařízením vlády č. 19/2003 Sb., které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost) a nař. vlády č. 251/2003 Sb.

č. 171/1997 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, ve znění nař. vlády č. 284/2000 Sb. (zrušeno nařízením vlády č. 21/2003
Sb., které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost) a nař. vlády č. 251/2003 Sb.

č. 172/1997 Sb.

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

č. 21/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění
nař. 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 jednoduché tlakové
nádoby, ve znění nař. vlády č. 80/1999 Sb., nař. vlády č. 285/2000 Sb. (zrušeno
nařízením vlády č. 20/2003 Sb., které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost) a nař. vlády č. 251/2003 Sb.

č. 175/1997 Sb.

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

č. 20/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné
systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění nař. vlády
č. 286/2000 Sb. (zrušeno nařízením vlády č. 23/2003 Sb., které nabývá účinnosti
dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)
a nař. vlády č. 251/2003 Sb.

č. 176/1997 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, ve znění nař. vlády č. 287/2000 Sb. (zrušeno nařízením vlády č. 22/2003
Sb., které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost) a nař. vlády č. 251/2003 Sb.

č. 177/1997 Sb.

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

č. 22/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky

č. 163/2002 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadvky na váhy s neautomatickou
činností

č. 326/2002 Sb.

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

č. 179/1997 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nař.
vlády č. 227/1999 Sb., nař. vlády č. 288/2000 Sb. (zrušeno nařízením vlády
č. 27/2003 Sb., které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost) a nař. vlády č. 251/2003 Sb.

č. 14/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

č. 27/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnosti teplovodních
kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nař. vlády č. 289/2000 Sb.
(zrušeno nařízením vlády č. 25/2003 Sb., které nabývá účinnosti dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost) a nař. vlády
č. 251/2003 Sb.

č. 180/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

č. 25/2003 Sb.

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

č. 125/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nař.
vlády č. 468/2000 Sb.

č. 140/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE

č. 291/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky

č. 163/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou
činností. Část nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR
k EU v platnost. (1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2002, s výjimkou a) ustanovení § 2 odst. 4 a § 4 odst. 1 až 4, která nabývají účinnosti dnem
vyhlášení sektorové přílohy pro váhy s neautomatickou činností k Protokolu
k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv,
nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější, a b) ustanovení § 4 odst. 5 a těch částí ustanovení příloh k tomuto nařízení, jež se týkají zplnomocněného zástupce, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost.
(2) Dnem vyhlášení sektorové přílohy pro váhy s neautomatickou činností
k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na
jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně
druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost pozbývá § 3 platnosti.

č. 326/2002 Sb.

Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 339/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností

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.
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Nařízení vlády, 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. (nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. XI až XIV, která nabývají účinnosti dnem zveřejnění Rozhodnutí Rady přidružení o připojení příloh k Protokolu k Evropské
dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv. Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost pozbývají platnosti čl. I až X a čl. XVI.)

č. 251/2003 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.

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. Na certifikát
ES o typové zkoušce vydaný přede dnem účinnosti tohoto nařízení se pohlíží jako
na certifikát ES o přezkoušení typu. (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 358/2001 Sb.

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

č. 369/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů

č. 371/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

č. 92/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken

č. 93/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken

č. 94/1999 Sb.

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

č. 108/2000 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 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

č. 263/2000 Sb.

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

č. 264/2000 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 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraní a střelivu (zákon o střelných zbraních) ve znění zák. č. 13/1998 Sb. a zák. č. 368/1992
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 313/2000 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.
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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. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy
pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou
republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy
na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce
mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější)

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. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu
k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv,
nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější)

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.
(nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu
k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv,
nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější)

č. 334/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na taxamatery označované značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody
a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li
tento den dřívější)

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. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody
a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li
tento den dřívější)

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. (nabývá účinnosti
dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě
zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento
den dřívější)

č. 337/2000 Sb.
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Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody
a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li
tento den dřívější)

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.
(nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu
k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv,
nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější)

č. 339/2000 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 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. (nabývá účinnosti dnem
vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající
přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími
a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější)

č. 21/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na
měřící systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS, ve znění
vyhl. č. 260/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro
měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou
republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy
na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce
mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější)

č. 22/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídící vážicí zařízení označovaná značkou EHS, ve znění
vyhl. č. 260/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro
měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou
republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy
na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce
mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější)

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.
(nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu
k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně
a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo
dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
bude-li tento den dřívější)

č. 250/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na
měřící přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS,
ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Čes-

č. 29/2002 Sb.
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kou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými
státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve
Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější)
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími
a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější)

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. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu
k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv,
nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější)

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, označované značkou
EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení
mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich
členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových
výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější)

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 třídy
přesnosti od 1 kg do 10 kg, označovaná značkou EHS, ve znění vyhl. č. 260/2003
Sb. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu
k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně
a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo
dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
bude-li tento den dřívější)

č. 33/2002 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. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004
s výjimkou čl. I bodů 21 a 54, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2004,
a s výjimkou čl. I bodů 22 a 85, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

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.,

č. 136/1994 Sb.
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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. 354/2003 Sb. a zák. č. 442/2003 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. a zák. č. 279/2003 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.
NS č. 140/1961 Sb. (trestní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zák.
č. 249/2000 Sb. a zák. č. 356/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 19/1997 Sb.

Zákon o hospodaření energií ve znění zák. č. 359/2003 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. a zák. č. 356/2003 Sb.
(nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost)

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

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

Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečných látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam
dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění nař. vlády
č. 258/2001 Sb.

č. 25/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních
kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nař. vlády č. 289/2000 Sb.
a nař. vlády č. 251/2003 Sb.

č. 180/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky na tlaková zařízení, ve znění nař.
vlády č. 290/2000 Sb. a nař. vlády č. 251/2003 Sb.
(1) U výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství
a na které se vztahují nařízení vlády uvedená
a) v čl. XI až XIV, lze postupovat podle dosavadních právních předpisů do dne
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
b) v čl. I až X, lze postupovat podle dosavadních právních předpisů do dne vyhlášení Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně
a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, ve Sbírce mezinárodních smluv.
(2) V případech, kdy se postupů posuzování shody účastní autorizovaná osoba,
lze podle tohoto nařízení postupovat až ode dne vyhlášení Dohody, kterou se
mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, ve Sbírce mezinárodních smluv. (Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. XI až XIV, která nabývají účinnosti dnem zveřejnění
Rozhodnutí Rady přidružení o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě

č. 182/1999 Sb.
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o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních
smluv. Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii
v platnost pozbývají platnosti čl. I až X a čl. XVI.)
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizace nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií

č. 384/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou ustanovení § 5, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii
v platnost. Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii
v platnost pozbývá platnosti § 4.)

č. 194/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková
zařízení

č. 42/2003 Sb.

Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nař. vlády č. 47/2003 Sb.

č. 181/2002 Sb.

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

č. 186/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na
pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti, ve znění vyhl. č. 48/2003 Sb.

č. 227/2001 Sb.

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

č. 251/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství

č. 167/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá 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 odstrańování stavu nouze v teplárenství

č. 225/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost
využití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

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

č. 151/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení
budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

č. 152/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení
účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie

č. 153/2001 Sb.
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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.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

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 označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické
dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh

č. 215/2001 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 poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

č. 63/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhl.
č. 348/2000 Sb. a vyhl. č. 443/2003 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 o Dispečerském řádu plynárenské
soustavy ČR

č. 165/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku, ve znění vyhl. č. 443/2002 Sb

č. 166/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhl. č. 450/2003 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 zdrojů tepelné energie

č. 226/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstabu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení nebo zrušení

č. 245/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla, ve znění vyhl. č. 539/2002 Sb.

č. 252/2001 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

č. 19/2002 Sb.
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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 Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení
obalů nebezpečných chemických látek a přípravků

č. 26/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního
listu k nebezpečné chemické látce a přípravku

č. 27/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken

č. 93/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken

č. 94/1999 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.

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. a zák. č. 282/2002 Sb.

č. 58/1995 Sb.

Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zák. č. 204/2002 Sb. (čl. I body 3 až 5, 11, 42,
44, 47 až 49 a 54 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost)

č. 21/1997 Sb.

Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění
některých zákonů

č. 152/1997 Sb.

Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním
řízení a o změně některých zákonů

č. 62/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České
republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zák.
č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nař. vlády č. 446/2000 Sb., nař.
vlády č. 495/2000 Sb., nař. vlády č. 264/2001 Sb., nař. vlády č. 397/2001 Sb., nař.
vlády č. 404/2001 Sb., nař. vlády č. 481/2001 Sb., nař. vlády č. 561/2002 Sb., nař.
vlády č. 367/2003 Sb., nař. vlády č. 462/2003 Sb. (účinnosti nabývá 1. 1. 2004
a platnosti pozbývá 30. 4. 2004) a nař. vlády č. 4/2004 Sb. (platnosti pozbývá dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 185/2000 Sb.
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Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu vývozu některých plastických trhavin

č. 47/1989 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve
znění zák. č. 265/1994 Sb.

č. 69/1989 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení obchodování s Iráckou republikou, zrušena vyhl. č. 171/2003 Sb.

č. 486/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/1991
Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou

č. 171/2003 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 k provedení zák. č. 21/1997 Sb.,
o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zák. č. 204/2002 Sb. (nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 3 až 5, 11, 42, 44, 47 až 49 a 54, které nabývají účinnosti
dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 397/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanovující všeobecnou dovozní licenci, na základě které lze uskutečnit dovoz kontrolovaného zboží do ČR (vyhláška
o všeobecné dovozní licenci)

č. 398/2003 Sb.

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

č. 206/1997 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do ČR, ve znění nař. vlády č. 194/2003 Sb.

č. 263/2001 Sb.

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

č. 162/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranná opatření na dovoz kakaového prášku
obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla do ČR (pozbývá platnosti dnem
5. listopadu 2005 nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější), ve znění nař. vlády
č. 194/2003 Sb.

č. 239/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem
z Ukrajiny, které mohou být dováženy do ČR jen na základě neautomatické licence,
a kterým se mění nař. vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do ČR je na základě automatické licence,
a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do ČR (pozbývá platnosti dnem
31. prosince 2004 nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější), ve znění nař. vlády č. 462/2003
Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 a pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2004)

č. 587/2002 Sb.

Nařízení vlády o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních
výrobků do ČR (pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2004 nebo dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento
den dřívější), ve znění nař. vlády č. 345/2003 Sb. a nař. vlády č. 462/2003 Sb.
(nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 a pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2004)

č. 54/2003 Sb.
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Nařízení vlády o stanovení ochranného opatření na dovoz dusičnanu amonného
do ČR (pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost)

č. 272/2003 Sb.

Nařízení vlády o stanovení postupu pro dovoz obuvi, stolního a kuchyňského
nádobí z porcelánu a keramiky pocházející z Čínské lidové republiky pro období
květen až prosinec 2004 (pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2004)

č. 400/2003 Sb.

E) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
(Zákony, nařízení vlády, vyhlášky, směrnice, instrukce, bez právních předpisů vztahujících se k vysokým školám, vědě a výzkumu)
Zákon o školských zařízeních, ve znění zák. č. 31/1984 Sb., zák. č. 390/1991 Sb.,
zák. č. 190/1993 Sb., zák. č. 138/1995 Sb., zák. č. 19/2000 Sb., zák. č. 132/2000
Sb., zák. č. 109/2002 Sb. a zák. č. 284/2002 Sb.

č. 76/1978 Sb.

Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zák. č. 188/1988 Sb., zák. č. 171/1990 Sb., zák. č. 522/1990
Sb., zák. č. 134/1993 Sb., zák. č. 190/1993 Sb., zák. č. 331/1993 Sb., nálezu
Ústavního soudu ČR č. 49/1994 Sb., zák. č. 256/1994 Sb., zák. č. 138/1995 Sb.
(úplné znění vyhlášeno pod č. 258/1996 Sb.), zák. č. 306/1999 Sb., zák.
č. 19/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 284/2002 Sb., zák. č. 182/2003 Sb.
a zák. č. 362/2003 Sb.

č. 29/1984 Sb.

Zákon o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zák. č. 190/1993 Sb.,
zák. č. 256/1994 Sb., zák. č. 139/1995 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 258/2000
Sb., zák. č. 3/2002 Sb., zák. č. 284/2002 Sb. a zák. č. 181/2003 Sb.

č. 564/1990 Sb.

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

č. 306/1999 Sb.

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

č. 364/2000 Sb.

Zákon o podpoře sportu

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

č. 109/2002 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 bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních
školních potřeb, ve znění nař. vlády č. 195/1996 Sb.

č. 15/1994 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady

č. 153/1996 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra
povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve
znění nař. vlády č. 153/1999 Sb. a nař. vlády č. 400/2002 Sb.

č. 68/1997 Sb.

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

č. 140/1968 Sb.

Vyhláška MŠ o výchovném poradenství, ve znění vyhl. č. 233/2003 Sb.

č. 130/1980 Sb.

Vyhláška MŠ, MF a MPSV o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení
žákům gymnázií a středních odborných škol, ve znění vyhl. č. 234/2003 Sb.

č. 84/1984 Sb.

Vyhláška MŠ o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zák.
č. 111/1998 Sb. a vyhl. č. 234/2003 Sb.

č. 61/1985 Sb.

Vyhláška MŠMT o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě
mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického
vyučování

č. 188/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném
užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování,
ve znění vyhl. č. 234/2003 Sb.

č. 189/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT o základní škole, ve znění vyhl. č. 225/1993 Sb., zák.
č. 138/1995 Sb. a vyhl. č. 234/2003 Sb.

č. 291/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT o základních uměleckých školách, ve znění zák. č. 138/1995
Sb. a vyhl. č. 151/2003 Sb.

č. 292/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhl.
č. 219/1993 Sb., vyhl. č. 162/1995 Sb., vyhl. č. 314/1997 Sb. a vyhl. č. 325/1998 Sb.

č. 315/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT o soukromých školách, ve znění zák. č. 138/1995 Sb.

č. 353/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT o středních školách, ve znění vyhl. č. 187/1992 Sb., vyhl.
č. 241/1993 Sb., zák. č. 138/1995 Sb., vyhl. č. 144/2003 Sb. a vyhl. č. 235/2003 Sb.

č. 354/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhl. č. 99/2002 Sb. a vyhl. č. 113/2003 Sb.

č. 362/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhl. č. 332/1998 Sb. a vyhl. č. 236/2003 Sb.

č. 385/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění
zák. č. 138/1995 Sb. a vyhl. č. 235/2003 Sb.

č. 442/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT a MZd o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství, ve znění zák. č. 138/1995 Sb.

č. 452/1991 Sb.

Vyhláška MŠMT o mateřských školách, ve znění vyhl. č. 235/2003 Sb.

č. 35/1992 Sb.

Vyhláška MŠMT o domovech mládeže, ve znění vyhl. č. 315/1997 Sb. a vyhl.
č. 326/1998 Sb.

č. 64/1992 Sb.

Vyhláška MŠMT o školních družinách a školních klubech

č. 87/1992 Sb.

Vyhláška MŠMT o střediscích pro volný čas dětí a mládeže

č. 432/1992 Sb.

Vyhláška MŠMT o státní jazykových školách a státních jazykových zkouškách

č. 526/1992 Sb.

Vyhláška MŠMT o školním stravování, ve znění zák. č. 134/1993 Sb., vyhl.
č. 276/1993 Sb., vyhl. č. 20/1995 Sb., vyhl. č. 313/1997 Sb. a vyhl. č. 69/2003 Sb.

č. 48/1993 Sb.
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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 stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho
ukončování ve vyšších odborných školách

č. 265/1996 Sb.

Vyhláška MŠMT o školách v přírodě

č. 303/1996 Sb.

Vyhláška MŠMT o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhl. č. 469/2001 Sb. a vyhl. č. 160/2003 Sb.

č. 10/1997 Sb.

Vyhláška MŠMT o speciálních školách a speciálních mateřských školách, ve
znění vyhl. č. 236/2003 Sb.

č. 127/1997 Sb.

Vyhláška MŠMT o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců

č. 139/1997 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro
účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhl. č. 171/1999 Sb., vyhl. č. 284/2001 Sb.,
vyhl. č. 361/2002 Sb. a vyhl. č. 249/2003 Sb.

č. 183/1998 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění vyhl.
č. 237/2003 Sb.

č. 281/2001 Sb.

Vyhláška MŠMT o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností
při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství

č. 72/2003 Sb.

Vyhláška MŠMT o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce

č. 109/2003 Sb.

Vyhláška MŠMT o náležitostech zřizovací listiny a podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací

č. 112/2003 Sb.

Vyhláška MŠMT o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky

č. 285/2003 Sb.

Vyhláška MŠMT, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy
a ochranné výchovy ve školských zařízeních

č. 334/2003 Sb.

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 škol, předškolních zařízení a školských zařízení a k řízení o vyřazování škol, předškolních
zařízení a školských zařízení ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j. 16 394/2001-21

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

Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
do škol a školských zařízení 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

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

Instrukce MŠ 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
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Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro školy a školská zařízení spravované národními výbory č. j. 18 200/86-49

Věstník MŠ a MK sešit 6 - 7/1986,
(publ.) V. v. ČSR NV částka 5/1986

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 č. j. 698/88-L

Věstník MŠ a MK sešit 2 - 3/1989,
(publ.) pod č. 1 v částce 1/1989 V. v.
ČSR NV

Výnos MŠ 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 částce 7/2001 V. v. ČR

F) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Obsah (členění) seznamu
I.

ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

II.

VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK
Společné předpisy a instrukce
Všeobecná a komunální hygiena
Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
Hygiena dětí a dorostu
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
Stomatologie
Transplantace
Hematologie a krevní transfúze
Boj proti tuberkulóze
Tělesná výchova a sport
Posudková činnost - lékařské expertizy
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 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. 290/2002 Sb., zák. č. 285/2002
Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zak. č. 130/2003 Sb., nálezu Úst. soudu č. 211/2003
Sb., zák. č. 274/2003 Sb. a zák. č. 356/2003 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., zák.
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., nálezu Úst. soudu č. 207/2003
Sb., zák. č. 222/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb. a zák. č. 362/2003 Sb.

č. 48/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí
preventivních prohlídek, ve znění vyhl. MZ č. 183/2000 Sb. a vyhl. MZ
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. 309/2002 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 362/2003 Sb.
a zák. č. 356/2003 Sb.

č. 258/2000 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

č. 274/2003 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.

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. MZ č. 55/2000 Sb., vyhl. MZ
č. 135/2000 Sb., vyhl. MZ č. 449/2000 Sb., vyhl. MZ č. 101/2002 Sb. a vyhl. MZ
č. 291/2002 Sb.

č. 134/1998 Sb.
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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.

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.

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. a zák. č. 455/2003 Sb.

č. 592/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR o pravidlech hospodaření se zvláštním
účtem všeobecného zdravotního pojištění a o jednacím řádu dozorčího orgánu

č. 305/1996 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. a zák. č. 49/2002 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. a zák. č. 49/2002 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

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. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 160/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR o technických a věcných požadavcích na
vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhl. MZ ČR č. 51/1995 Sb., (úplné
znění vyplývající ze změny v částce 3/1995 Věstník MZ), ve znění vyhl. MZ
č. 225/1997 Sb. a vyhl. MZ 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.

Opatření Ministerstva zdravotnictví č. 11 ze dne 29. ledna 2002, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2002

(publ.) v částce 39/2002 Sb.

Opatření Ministerstva zdravotnictví č. 18 ze dne 29. května 2002, kterým se stanoví rozsah požadovaných informací a způsob jejich poskytování zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému (dále jen
„NZIS“)

(publ.) v částce 89/2002 Sb.
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Opatření Ministerstva zdravotnictví č. 19 ze dne 28. května 2002, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých
zdravotních pojišťoven na rok 2003

(publ.) v částce 90/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému

č. 470/2003 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002

č. 485/2003 Sb.
(publ. v částce 160)

C) Zrušovací právní předpisy
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických
požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb.,
kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

č. 344/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí právní
předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví

č. 20/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zrušení některých právních předpisů
Ministerstva zdravotnictví

č. 292/1998 Sb.

II. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK
A) Platné právní předpisy
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. 309/2002 Sb., zák. č. 320/2002
Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 362/2003 Sb. a zák. č. 356/2003 Sb.

č. 258/2000 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

č. 502/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů
ochrany veřejného zdraví

č. 138/2003 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 Ministerstva zdravotnictví, 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 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.

Všeobecná a komunální hygiena
A) Platné právní předpisy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek, ve znění vyhl.
MZ č. 50/2001 Sb.

č. 250/1998 Sb.
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Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví metody pro zjišťování
toxicity chemických látek, ve znění vyhl. MZ č. 208/2001 Sb.

č. 251/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka

č. 184/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu
a rozsah a četnost její kontroly

č. 376/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na
koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch

č. 464/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

č. 37/2001 Sb.

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
a o změně některých souvisejících předpisů

č. 120/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podrobná specifikace
zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek

č. 304/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná
specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh

č. 305/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

č. 376/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, 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.

Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob

č. 159/2003 Sb.

Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
A) Platné právní předpisy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na zdravotní nezávadnost
balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění vyhl. MZ č. 241/1998 Sb.
a vyhl. MZ č. 465/2000 Sb.

č. 292/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví

č. 293/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, ve znění vyhl. MZ č. 91/1999 Sb.

č. 294/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

č. 296/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení

č. 297/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví maximálně přípustné
množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových
surovinách, ve znění vyhl. č. 257/2003 Sb.

č. 465/2002 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.

č. 273/2000 Sb.
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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. MZ č. 268/2001 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

č. 84/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných

č. 107/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na množství
a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu

č. 52/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na
zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhl.
MZ č. 233/2002 Sb.

č. 53/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na
identitu a čistotu přídatných látek, ve znění vyhl. č. 318/2003 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 Ministerstva zdravotnictví o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků

č. 75/2003 Sb.

Hygiena dětí a dorostu
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

č. 106/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na
prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení

č. 108/2001 Sb.

Hygiena práce
A) Platné právní předpisy
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických podmínkách pro práci
s technickými antibiotiky

č. 156/1959 Ú. l.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, 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 Ministerstva zdravotnictví, 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.

č. 178/2001 Sb.
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Opatření proti infekčním nemocem
A) Platné právní předpisy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem, ve
znění vyhl. MZ č. 478/2002 Sb.

č. 439/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

č. 440/2000 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR a ministerstva zemědělství ČSR
o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech

č. 25/1960 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 ČSR 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. MZ ČR č. 51/1995 Sb., vyhl. MZ ČR č. 175/1995 Sb. (úplné znění
částka č. 1/1996 Věst. MZ ČR) a vyhl. MZ ČR č. 14/2001 Sb.

č. 434/1992 Sb.
(přetisk částka 1/1996 Věst. MZ ČR)

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR o znaleckých komisích, ve znění vyhl.
MZ č. 105/2002 Sb. Zrušuje se příloha k vyhlášce MZ č. 221/1995 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.

C) Zrušovací právní předpisy
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva
zdravotnictví České republiky č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby
prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí

č. 11/2000 Sb.
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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. MZ č. 467/1992 Sb.

č. 75/1986 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky

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 ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zák.
č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1995 Sb., nálezu Ústav. soudu ze dne 30. září 1997
č. 299/1997 Sb. (zrušen § 9 odst. 4), zák. č. 190/1999 Sb., zák. č. 132/2000 Sb.
a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 37/1989 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR, kterou se provádí
zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve
znění vyhl. MZ ČR č. 467/1992 Sb. zrušené nálezem Ústav. soudu ČR
č. 206/1996 Sb.

č. 187/1989 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. MZ č. 225/1996 Sb. (Čl. II, kterým se zrušuje příloha těchto směrnic) a vyhl. MZ č. 440/2000 Sb.

č. 30/1968 Věst. MZ
(reg.) v částce 51/1968 Sb.
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Stomatologie
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se zrušuje výnos ministerstva
zdravotnictví a sociálních věcí ČR o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči v ústavech národního zdraví a dalších zdravotnických organizacích
(dnem 12. 5. 1993)

č. 139/1993 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. 436/2002 Sb.

č. 285/2002 Sb.

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 Ministerstva zdravotnictví, 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.

Hematologie a krevní transfúze
A) Platné právní předpisy
Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o organizačním zajištění transfúzí krve,
krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu MZ ČSR č. 1/1989 Ú. v. ČSR
(reg.) v částce 50/1988 Sb. a vyhl. MZ ČR č. 40/1992 Sb.

č. 9/1985 Věst. MZ ČSR
(reg.) v částce 25/1985 Sb.

Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o prevenci, sledování, hlášení a vyšetřování potransfúzních reakcí

č. 14/1985 Věst. vlády pro NV (přetisk
částka 9 až 12/1985 Věst. MZ ČSR)

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.
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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 Ministerstva zdravotnictví 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 zrušuje vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 315/1998 Sb., o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi

č. 428/2000 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o posuzování zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají

č. 8/1986 Ú. v. ČSR,
(reg.) v částce 7/1986 Sb. (přetisk částka 6/1996 Věst. MZ ČSR)

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí
z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají

č. 342/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhl. MZ č. 50/2003 Sb.

č. 440/2001 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

C) Zrušovací právní předpisy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1996 Sb.,
o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu
a o prohlášení žadatele

č. 11/2003 Sb.

Léčiva a zdravotnické prostředky
A) Platné právní předpisy
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zák. č. 130/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb. a úplného znění zák.
č. 346/2003 Sb.

č. 123/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku

č. 316/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se reguluje prodej zdravotnických
prostředků, ve znění vyhl. č. 303/2003 Sb.

č. 350/2000 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.
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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.

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. a úplného znění zák. č. 269/2003 Sb.

č. 79/1997 Sb.

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. MZ č. 427/1992 Sb., ve znění zák. č. 555/1992 Sb. a zák. č. 79/1997 Sb.

č. 61/1990 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění
vyhl. MZ č. 109/1997 Sb., vyhl. MZ č. 131/1997 Sb., vyhl. MZ č. 220/1997 Sb.,
vyhl. MZ č. 317/1997 Sb., vyhl. MZ č. 72/1998 Sb., vyhl. MZ č. 133/1998 Sb.,
vyhl. MZ č. 209/1998 Sb., vyhl. MZ č. 291/1998 Sb., vyhl. MZ č. 59/1999 Sb.,
vyhl. MZ č. 117/1999 Sb., vyhl. MZ č. 199/1999 Sb., vyhl. MZ č. 295/1999 Sb.,
vyhl. MZ č. 53/2000 Sb., vyhl. MZ č. 144/2000 Sb., vyhl. MZ č. 421/2000 Sb.,
vyhl. MZ č. 184/2001 Sb., vyhl. MZ č. 435/2001 Sb., vyhl. MZ č. 271/2002 Sb.,
vyhl. MZ č. 509/2002 Sb. a vyhl. MZ č. 191/2003 Sb.

č. 57/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely

č. 343/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování
léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání,
ve znění vyhl. MZ č. 157/2001 Sb. a vyhl. MZ č. 30/2003 Sb.

č. 343/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv, ve znění vyhl. MZ
a MZe č. 256/2003 Sb.

č. 296/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv, ve znění zák.
č. 149/2000 Sb. a vyhl. MZ č. 123/2001 Sb.

č. 21/1998 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 stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv

č. 504/2000 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 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.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nař. vlády č. 336/2001 Sb.

č. 181/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní
zdravotnické prostředky, ve znění nař. vlády č. 337/2001 Sb.

č. 191/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

č. 286/2001 Sb.

Částka 2
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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 a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích
účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku, ve znění vyhl. č. 302/2003 Sb.

č. 473/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit
zdraví člověka

č. 342/2000 Sb.
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B) Resortní směrnice (instrukce)
Směrnice Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. dubna 2002 č. j. 1290/02/LEG49/15, 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

č. 4/2002 Věst. vlády pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí (částka
3/2002)

Instrukce ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 3. 1993 č. j. LEG-062/93, kterou
se zrušuje instrukce ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze
dne 4. prosince 1985 č. j. LO-721-28.11.1985 o hospodaření s obaly při oběhu
léčiv a zdravotnických potřeb a o hospodaření s obalovým a pomocným materiálem ve zdravotnických zařízeních

č. 2/1993 Věst. vlády pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí (částka
3/1993)

C) Zrušovací právní předpisy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1998 Sb.,
kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhl. č. 296/1999 Sb., vyhl.
č. 48/2001 Sb. a vyhl. č. 180/2002 Sb.

č. 258/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990 Sb.,
o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky

č. 317/2000 Sb.

Postup při úmrtí
A) Platné právní předpisy
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR o postupu při úmrtí a o pohřebnictví
zákonem č. 256/2001 Sb. se zrušuje § 9 a 10, § 12 odst. 2 a § 13 až 29 včetně
poznámek pod čarou č. 9 a 15

č. 19/1988 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, 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. a zák. č. 223/2003 Sb.

č. 167/1998 Sb.
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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. MZ č. 143/2000 Sb. a vyhl. MZ č. 82/2002 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.

č. 83/2002 Sb.

Částka 2

B) Resortní směrnice (instrukce)
Směrnice, kterou se zrušuje instrukce MZSV ČSR ze dne 15. 12. 1988
č. j.: OZS.2-722-30.12.1988 o způsobu evidence omamných a psychotropních látek

č. 8/2001 Věst. vlády pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí (částka
8/2001)

C) Zrušovací právní předpis
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech
a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, ve znění nař.
vlády č. 114/1999 Sb.

č. 10/1999 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.

Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vody 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 začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku a vyhlášky MZ vydané v Úředním listu podle
§ 1 odst. 3 tohoto zákona, 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. MZ č. 140/1993 Sb. a vyhl. MZ 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.

Částka 2
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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. MZ 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.

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.

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 č. 419 ze dne 27. listopadu 2003 o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

(publ.) v částce 138/2003 Sb.

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
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Částka 2

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/3-28842.4.1960 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

Běloves
- statut lázeňského místa

Vyhláška VčKNV schválená Usnesením
rady VčKNV č. 252 ze dne 8. 11. 1978 sdělení částka 1 - 4/1979 Věst. MZ ČSR
- ozn. v částce 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, pramen IDA IV, pramen S6“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

- 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

Výnos MZ ČSR č. 10/1972 Věstník MZ
ČSR

Částka 2
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- přírodní minerální voda stolní „pramen Praga II“

Výnos MZ ČSR č. 12/1984 Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 22/1984 Sb.

- 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.

-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 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

- přírodní minerální voda stolní „prameny ILsano I, ILsano II“

Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR č. j. ČIL-441-14.7.1993/2770
ze dne 16. 7. 1993
Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.
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Domašov – Sedm Dvorů
- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod stolních

Částka 2

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 101“ ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení
o zdroji – č. j. ČIL-9.7.2003/19693-Z ze
dne 9. 7. 2003

- 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.

- 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

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.

- zóna nejvyšší ochrany před ropou a ropnými produkty

Nezbytné prozatímní ochranné opatření
MZ ČSR č. j. ČIL-484-13.2.1979 ze dne
13. 2. 1979

- 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

- 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 JV-3“ ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení
o zdroji – č. j. ČIL-28.7.2003/21418-J
ze dne 28. 7. 2003

Částka 2
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- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Erika (E 1)“

Hodonín - Josefov
- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
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Rozhodnutí - osvědčení o zdroji –
č. j. ČIL-10.8.2001-22464-Z ze dne
16. 8. 2001
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. ČIL-16.7.2001-19592-Z ze dne
23. 7. 2001

Hořátev
- přírodní minerální voda stolní „pramen HT 1“ ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení o zdroji – č. j. ČIL-8.10.2001/25526-Z ze dne
8. 10. 2001 - Sdělení MZ č. 427/2001 Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HP 19“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji –
č. j. ČIL-26.10.2001/29455-Z ze dne
26. 10. 2001

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HP 20“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji –
č. j. ČIL-26.10.2001/19457-Z ze dne
26. 10. 2001

Hoštěc
- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod stolních

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
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Jáchymov
- statut lázeňského místa

Částka 2

Usnesení rady ZčKNV č. 210/a ze dne
5.11.1963

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vládní usnesení č. 257ze 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

Karlovy Vary
- statut lázeňského místa

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“

Výnos MZ ČR č. 7/1991 Věstník MZ
ČR, registrováno pod č. 62/1991 Sb.

Částka 2
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- 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 „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 „Tržní pramen BJ-86“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji –
č. j. ČIL-19.5.2003/13730-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 minerálních vod „pramen Dorotka V-1 –plyn“

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.

- 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.

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.
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Konstantinovy Lázně
- statut lázeňského místa

Částka 2

Usnesení rady ZčKNV č. 184 ze dne
18. 11. 1969

- 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

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.

- přírodní minerální voda stolní „pramen Helena“

Výnos MZ ČSR č. 12/1984 Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 22/1984 Sb.

- přírodní minerální voda stolní „pramen Nový Josef“

Výnos MZ ČSR č. 12/1979 Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 23/1979 Sb.

Částka 2

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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- přírodní minerální voda stolní „pramen Marie“

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 „prameny Dolní Lomnice I, II a III“

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.

- přírodní minerální vody stolní „pramen Josef“ ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení
o zdroji – č. j. ČIL-20.9.2001/25845Z ze dne 16. 10. 2001 - Sdělení MZ
č. 427/2001 Sb.

- přírodní minerální vody stolní „pramen Alžběta“ ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení
o zdroji – č. j. ČIL-8.10.2001/25846Z ze dne 8. 10. 2001 - Sdělení MZ
č. 427/2001 Sb.

- přírodní minerální vody stolní „pramen Löschner“ ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení
o zdroji – č. j. ČIL-8.10.2001/25848Z ze dne 8. 10. 2001 - Sdělení MZ
č. 427/2001 Sb.

- 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 ze dne
11. 4. 2003

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 59 A “

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji –
č. j. ČIL-11.4.2003/10308 ze dne
11. 4. 2003

- zdroj přírodní minerální vody „vrt 53 AP “

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji –
č. j. ČIL-11.4.2003/10307 ze dne
11. 4. 2003

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 34 “

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji –
č. j. ČIL-15.9.2003/25823 ze dne
6. 10. 2003

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
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Lázně Bohdaneč
- statut lázeňského místa

Částka 2

Usnesení rady VčKNV č. 151 ze dne
20. 7. 1963

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výnos MZ č. j. LZ/3-2884-1.4.60 ze
dne 21. 4. 1960

- 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/3-2884-40727.1.1960 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
SečKNV 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 – ozn. v částce 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

Částka 2

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

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 Bystrica“ (BV-26) ZRUŠEN

Rozhodnutí – zrušení osvědčení
o zdroji – č. j. ČIL-7.11.2003/31031Z 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

Vládní usnesení č. 135 ze dne 18. 1. 1956
- úř. sděl. částka 16/1956 Ú. l.

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vládní usnesení č. 943 ze dne
13. 11. 1959

- 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, 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.

- 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
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- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen HV 40 “

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

Částka 2

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji –
č. j. ČIL-6.11.2003/30907-J ze dne
12. 11. 2003
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“

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

- 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 NP 791, 792, 793, 794, 795,
796, 797, 798“

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen Nový Jan (vrt NP 758)“
ZRUŠEN

Rozhodnutí MZ – zrušení osvědčení
o zdroji č. j. ČIL-30.9.2002/27112-Z ze
dne 30. 9. 2002

Částka 2

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Očihov
- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 11“

Ondrášov – Moravský Beroun
- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod stolních
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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. IL-480.4-24.11.69 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-23.10.2003/29771Z 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-62-44221.10.1996/4522 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.

- 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
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Částka 2

- 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
- 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

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen HV 35“

Rozhodnutí – osvědčení o zdroji –
č. j. ČIL-25.10.2001/29454-Z ze dne
26. 10. 2001

Slatinice
- statut lázeňského místa

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/25-15 ze dne 24. 9. 1982, sdělení
MZ č. 5 - 6/1984 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“

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.

Částka 2
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Šaratice
- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
Teplice nad Bečvou
- statut lázeňského místa
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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

Vládní usnesení č. 135 ze dne
18. 1. 1956 - úř. sděl. částka 16/1956 Ú. l.

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

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

- 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. 12/1979Věst. MZ
ČSR – ozn. v částce 23/1979 Sb.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Grűnwaldské louky“ a „Grűnwaldské 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
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Částka 2

- 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-48228.2.1978 ze dne 14. 4. 1978

Velká Šťáhle
- přírodní minerální voda stolní „prameny S 1 a S 2“
Velichovky
- statut lázeňského místa

Výnos MZ ČR č. 7/1991 Věstník MZ
ČR registrováno pod č. 62/1991 Sb.
Usnesení rady VčKNV č. 308 ze dne
29. 10. 1962

- 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-8.10.2001/27217Z 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“

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

Částka 2
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Vratislavice
- ochranná pásma přírodní minerální vody stolní
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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

- 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)“
Železnice
- přírodní léčivý zdroj peloidu „Pod Lipinou“ ZRUŠEN

- statut lázeňského místa

Usnesení rady JčKNV č. 235 ze dne
1. 11. 1988
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.

Rozhodnutí – zrušení osvědčení
o zdroji – č. j. ČIL-19.3.2003/8014-N ze
dne 19. 3. 2003
Stanoveno vnitřní lázeňské území,
které je zakomponováno do návrhu
ÚPSÚ

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 Ústavního soudu č. 261/2000 Sb.

č. 126/1992 Sb.
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VII. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnické povolání a odborná výchova
A) Platné právní předpisy
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR o zdravotnických pracovnících a jiných
odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve znění zák. č. 425/1990 Sb.

č. 77/1981 Sb.

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 náplni činnosti středních, nižších
a pomocných zdravotnických pracovníků

č. 10/1986 Věst. MZ ČSR
(reg.) v částce 21/1986 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.

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 náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
u některých nemocí z povolání, ve znění zák. č. 188/1988 Sb. (Čl. IV bod 2.)

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.

Částka 2
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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

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
Opatření Českého statistického úřadu ze dne 5. května 1993 k zavedení
Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
ve znění 10. decenální revize

(reg.) v částce 39/1993 Sb.

Opatření Českého statistického úřadu ze dne 11. prosince 2000 k zavedení TNM
klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání – česká verze a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-O-2)

(reg.) v částce 2/2001 Sb.

Zákon o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

č. 89/1995 Sb.

Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě
Programu statistických zjišťování

č. 394/2001 Sb.
(reg) v částce 148

Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických
zjišťování na rok 2003

č. 470/2002 Sb.
(reg.) v částce 163

Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických
zjišťování na rok 2004

č. 371/2003 Sb.
(reg) v částce 124

§ 67c a § 67d zákona o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

č. 20/1966 Sb.

Zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů

č. 66/1986 Sb.

§ 7 vyhlášky, kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení
těhotenství, ve znění pozdějších předpisů

č. 75/1986 Sb.
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G) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Členění předpisů podle věcných hesel:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

půda a jiný zemědělský majetek, Pozemkový fond
pozemkové úpravy a pozemkové úřady
rostlinolékařská péče
veterinární péče
zemědělská výroba
potravinářská výroba
vodní hospodářství
myslivost
rybářství
lesní hospodářství
ochrana zvířat proti týrání
ekonomické nástroje k podpoře podnikatelských aktivit v zemědělství
strukturální politika a ekologie v zemědělství
Státní zemědělský intervenční fond
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 věcech 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. a zák. č. 282/2003 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. a zák. č. 253/2003 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., zák.
č. 3/2000 Sb., zák. č. 66/2000 Sb., zák. č. 308/2000 Sb., zák. č. 313/2001 Sb., zák.
č. 148/2002 Sb., zák. č. 260/2002 Sb., zák. č. 423/2002 Sb. a zák. č. 253/2003 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. 182/1993 Sb., zák. č. 72/1994 Sb.,
zák. č. 144/1999 Sb., nálezu Ústav. soudu č. 3/2000 Sb., zák č. 310/2002 Sb.
a zák. č. 320/2002 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.

Zákon o zápisech vlastnických a jiných 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.

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. a zák. č. 220/2000 Sb.

č. 344/1992 Sb.

Částka 2

Částka 2

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

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. a zák. č. 253/2003 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, ve znění vyhl. č. 387/2003 Sb.

č. 463/2002 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.

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.

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.
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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 změnách některých souvisejících zákonů, ve
znění zák. č. 409/2000 Sb., zák. č. 314/2001 Sb., zák. č. 309/2002 Sb. a zák.
č. 320/2002 Sb.

č. 147/1996 Sb.

Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (viz níže D veterinární péče)

č. 79/1997 Sb.

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 352/1999 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 258/2000
Sb., zák. č. 458/2000 Sb., zák. č. 185/2001 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 157/1998 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 Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhl. č. 355/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2003, s výjimkou bodů 8 až 12 a bodu 14, které nabývají účinnosti dnem
jejího vyhlášení. Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.)

č. 89/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví opatření k zabezpečení
ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin

č. 90/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin

č. 91/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o odborné způsobilosti pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče

č. 92/2002 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.,
zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 120/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 320/2002
Sb. a zák. č. 131/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. července 2003, s výjimkou
čl. I bodu 37, pokud jde o § 17a, bodu 75, bodu 155, pokud jde o 60 odst. 2 a čl.
III bodu 1, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost)

č. 166/1999 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. (nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení, uvedených v ČÁSTI PÁTÉ – ÚČINNOST Čl. V (1) která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii
v platnost, (2) pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost) a zák. č. 274/2003 (nabývá účinnosti dnem

č. 79/1997 Sb.
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1. října 2003, s výjimkou a) čl. XXI, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2003, b)
čl. I bodů 48, 143, 144 a 170, pokud jde o § 83e odst. 1, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004, a c) čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 10 a 13, bodu 8,
pokud jde o § 3a odst. 4 a § 3b, a bodu 11, pokud jde o § 6 odst. 7, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost.) (Ustanovení čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 9 a 12, pozbývá
platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii
v platnost.)
Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat

č. 311/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv, ve znění zák.
149/2000 Sb. a vyhl. č. 123/2001 Sb.

č. 21/1998 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 zemědělství, kterou se provádějí ustanovení zák.
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách
dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu, ve znění vyhl. č. 399/2001 Sb. a vyhl. č. 296/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 13, který nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 286/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění vyhl. č. 400/2001 Sb., vyhl. č. 441/2001 Sb., vyhl. č. 269/2002
Sb., vyhl. č. 190/2003 Sb. a vyhl. č. 296/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem jejího
vyhlášení, s výjimkou § 13, který nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 287/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví
správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolení výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv, ve znění vyhl. č. 256/2003 Sb.
(nabývá účinnosti dnem 1. září 2003, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, pokud
jde o § 1 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), a bodu 32, pokud jde o § 31 odst. 5,
která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost)

č. 296/2000 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 podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích
účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku, ve znění vyhl. č. 302/2003 Sb.

č. 473/2000 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 (nabývá účinnosti
dnem jejího vyhlášení. Ustanovení § 7 odst. 1 pozbývá platnosti dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 200/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso,
maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře (nabývá účinnosti dnem

č. 201/2003 Sb.
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jejího vyhlášení, s výjimkou § 10 odst. 2, § 15, 16, § 21 odst. 4, § 24, 25 a 31,
které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost. Ustanovení § 34 odst. 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.)
Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky (nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení,s výjimkou § 18 až
21, § 28 a § 37 až 40, které nabývají účinnosti dnem, kterým vstoupí smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení § 43 odst. 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii
v platnost), ve znění vyhl. č. 375/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 37 odst. 2, který nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost) a vyhl. 375/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 37 odst. 2, který nabývá účinnosti dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 202/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky (nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 6 odst. 1 písm. a) bodu 2, který nabývá
účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii
v platnost. Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bodu 1 a § 16 odst. 1 pozbývají platnosti
dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.)

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

č. 291/2003 Sb.

Vyhláška o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání (nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 5 písm. c)
a d), která nabývají účinnosti dnem 1. října 2003, a s výjimkou § 1 odst. 2, který
nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost. Ustanovení § 5 písm. a) a b) pozbývají platnosti dnem 30. září 2003.
Ustanovení § 1 odst. 1, § 2, 3, § 4 odst. 1 a 3, § 5 písm. c) a d), § 6 odst. 1, 2, 3 a 4,
§ 7, § 8 odst. 1 a 3, § 9 odst. 1, 2 a 3, § 10, 11, 12, 13, 14, § 15 odst. 1, § 16, § 18
odst. 2, § 19 a přílohy č. 1, 2 a 3 k této vyhlášce pozbývají platnosti dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.)

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 (nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 13, který
nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost)

č. 296/2003 Sb.

Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích

č. 298/2003 Sb.

Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných
ze zvířat na člověka (nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ustanovení § 104
písm. b) až e) a § 108 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení
České republiky k Evropské unii v platnost.)

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.
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Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 372/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
(nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost)

č. 373/2003 Sb.

Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných
zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů (nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou části II, která nabývá účinnosti dnem
1. května 2004, a s výjimkou části III, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Část I pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2004. Část II pozbývá platnosti dnem
31. prosince 2004. Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2005.)

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 (nabývá
účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 37 odst. 2, který nabývá účinnosti
dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 375/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
(nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost)

č. 376/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
(nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost)

č. 377/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného
období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz

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 (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

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 (nabývá
účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou § 4, 7, 10, 13 a 22, které nabývají účinnosti dnem jejího vyhlášení)

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 (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 381/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (nabývá účinnosti dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 382/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze
třetích zemí (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 383/2003 Sb.

E) Zemědělská výroba
a) Platné právní předpisy
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zák. č. 10/1993 Sb., zák.
č. 98/1999 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 334/1992 Sb.

Zákon o krmivech, ve znění zák. č. 244/2000 Sb., zák. č. 147/2002 Sb. a zák.
č. 320/2002 Sb.

č. 91/1996 Sb.
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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. a zák. č. 258/2000 Sb.

č. 97/1996 Sb.

Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně
a doplnění zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zák. č. 320/2002 Sb.

č. 16/1997 Sb.

Zákon o zemědělství, ve znění zák. č. 62/2000 Sb., zák. č. 307/2000 Sb. a zák.
č. 128/2003 Sb. (ustanovení čl. II bodu 4, pokud se týká § 3, nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2004. Ustanovení čl. I bodu 2, pokud se týká § 1 odst. 2 písm. g)
až písm. j), čl. I bodu 6, pokud se týká § 4 odst. 2, čl. I bodu 9, pokud se týká
§ 6a odst. 6 a § 6b odst. 4, čl. I bodů 10, 12, 14, 16, 24 až 31, čl. I bodu 33, pokud
se týká § 11b odst. 7, § 11c odst. 3 a 4, § 11g a 11h, čl. I bodu 36, pokud se týká
§ 13 odst. 2, čl. II bodu 2, pokud se týká § 2 odst. 1 písm. e) a čl. II bodu 3, pokud
se týká § 2a až 2d, nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení čl. I bodu 2, pokud se týká § 1
odst. 2 písm. e), čl. I bodu 4, pokud se týká § 2 písm. e), čl. I bodu 33, pokud se
týká § 11a odst. 8, § 11b odst. 1 až 6, § 11c odst. 2, § 11e odst. 14, 11f odst. 2 až
7 a § 11i, čl. I bodu 36, pokud se týká § 13 odst. 1, a čl. II bodu 2, pokud se týká
§ 2 odst. 1 písm. a) a b), pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení
České republiky k Evropské unii v platnost.)

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. a zák. č. 147/2002 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. a zák. č. 282/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004,
s výjimkou a) ustanovení čl. I bodu 25, pokud jde o § 23a odst. 3 a § 23b odst. 7,
která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost, b) ustanovení, která se vztahují na neplemenné ryby
uvedené v příloze k zákonu č. 154/2000 Sb., která nabývají účinnosti dnem vstupu
smlouvy o přistoupení, České republiky k Evropské unii v platnost, c) ustanovení
čl. III, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení)

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.
a zák. č. 219/2003 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. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005,
s výjimkou čl. XXXIII a čl. XXXIV, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004)

č. 147/2002 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)

č. 148/2003 Sb.

Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) (nabývá účinnosti třicátým dnem po dni
jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) bodu 3, § 18 odst. 1 písm.
c), § 18 odst. 4, § 18 odst. 8 písm. a) a § 40 odst. 4, která nabývají účinnosti dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 219/2003 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.
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Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií
na chov bahnic a koz, ve znění nař. vlády č. 445/2003 Sb.

č. 241/2003 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií
na chov krav bez tržní produkce mléka, ve znění nař. vlády č 446/2003 Sb.

č. 242/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu
České republiky k podpoře obnovy včelstev

č. 390/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

č. 191/1996 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. a vyhl. č. 473/2002 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.

č. 275/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele

č. 318/2000 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. a vyhl. č. 434/2003 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.

č. 471/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva

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

č. 124/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve
znění vyhl. č. 442/2001 Sb. a vyhl. č. 327/2003 Sb.

č. 134/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci koní, prasat, běžců
a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel, ve
znění vyhl. č. 328/2003 Sb.

č. 357/2001 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

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.
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F) Potravinářská výroba
a) Platné právní předpisy
Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících předpisů,
ve znění zák. č. 216/2000 Sb., zák. č. 50/2002 Sb. a zák. č. 147/2002 Sb.

č. 115/1995 Sb.

Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zák. 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. a zák. č. 354/2003 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. (nabývá účinnosti
dnem 1. července 2003, s výjimkou čl. I bodu 37, pokud jde o § 17a, bodu 75,
bodu 155, pokud jde o 60 odst. 2 a čl. III bodu 1, které nabývají účinnosti dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Ustanovení čl. I bodu 170 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení
České republiky k Evropské unii v platnost.) a zák č. 274/2003 Sb. (čl. I bodu 5,
pokud jde o § 2 odst. 10 a 13, bodu 8, pokud jde o § 3a odst. 4 a § 3b, a bodu 11,
pokud jde o § 6 odst. 7, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení čl. I bodu 5, pokud
jde o § 2 odst. 9 a 12, pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost.)

č. 110/1997 Sb.

Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 309/2002 Sb.

č. 146/2002 Sb.

Nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic,
obnovy vinic a propagace odbytu vín (pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 342/2002 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. (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení pořadového čísla 1a a 1b přílohy č. 2 „Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu“ této vyhlášky, které
nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost. Ustanovení pořadového čísla 1 přílohy č. 2 „Druhy a minimální
přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu“ této
vyhlášky pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost.)

č. 141/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových
výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobků označovaných symbolem „e“, ve znění vyhl. č. 24/2001 Sb. a vyhl. č. 259/2003 Sb. (nabývá účinnosti
dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 324/1997 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 zmrazené potraviny, ve znění vyhl.
č. 44/2000 Sb. a vyhl. č. 160/2002 Sb.

č. 326/1997 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.
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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 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.

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. a vyhl. č. 57/2003 Sb.

č. 335/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhl. č. 196/2002 Sb.

č. 147/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zák.
č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících
právních předpisů, ve znění zák. č. 216/2000 Sb., ve znění vyhl. č. 194/2002 Sb.

č. 297/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam vinařských obcí,
seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve
znění vyhl. č. 228/2001 Sb., vyhl. č. 402/2002 Sb. a vyhl. č. 158/2003 Sb.

č. 298/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti při uvádění
údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné

č. 299/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele

č. 318/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví druhy potravin určené pro
zvláštní výživu a způsob jejich použití

č. 23/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

č. 112/2001 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. (nabývá účinnosti dnem 1. září
2003, s výjimkou bodů 51, 52 a 58, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Příloha č. 1 tabulky
2 a 3 a příloha č. 2 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost.)

č. 326/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti
potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků

č. 339/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení
o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

č. 354/2001 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.
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Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě
potravin, kromě potravin živočišného původu

č. 451/2002 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

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 (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii
v platnost)

č. 76/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené
krémy a jedlé tuky a oleje

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 (nabývá účinnosti dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 157/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky (nabývá účinnosti
dnem 1. května 2004)

č. 344/2003 Sb.

G) Vodní hospodářství
a) Platné právní předpisy
Zákon o povodích

č. 305/2000 Sb.

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zák.
č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 274/2003 Sb. (čl. I bodu 5, pokud jde
o § 2 odst. 10 a 13, bodu 8, pokud jde o § 3a odst. 4 a § 3b, a bodu 11, pokud jde
o § 6 odst. 7, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst.
9 a 12, pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost.)

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. a zák.
č. 274/2003 Sb. (čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 10 a 13, bodu 8, pokud jde
o § 3a odst. 4 a § 3b, a bodu 11, pokud jde o § 6 odst. 7, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Ustanovení čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 9 a 12, pozbývá platnosti dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.)

č. 274/2001 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.

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 zřídla, Východočeská zřídla, Polická pánev,
Třeboňskká pánev a Kvartér řeky Moravy

č. 85/1981 Sb.
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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 (nabývá účinnosti dnem 1. března
2003, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 11, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008)

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 (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost)

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.

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)

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.

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.

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

č. 292/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o vodoprávní evidenci

č. 7/2003 Sb.

Vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání
údajů do informačního systému veřejné správy

č. 139/2003 Sb.

Vyhláška o plánování v oblasti vod

č. 140/2003 Sb.

Směrnice č. 13123/806/OSS 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.
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H) Myslivost
a) Platné právní předpisy
Zákon o myslivosti, ve znění zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 59/2003 Sb.

č. 449/2001 Sb.

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.

Směrnice Ministerstva zemědělství a výživy ČSR ze dne 6. 2. 1975 č.j. 106/751/1 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 rybářství, ve znění zák. č. 146/1971 Sb., zák. č. 49/1982 Sb., zák.
č. 367/1990 Sb., zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 229/1991 Sb., zák. č. 283/1992 Sb.,
zák. č. 4/1993 Sb., zák. č. 238/1999 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 410/2000
Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 102/1963 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou
se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění zák. č. 146/1971
Sb., zák. č. 49/1982 Sb., zák. č. 425/1990 Sb., vyhl. č. 189/2000 Sb., zák.
č. 410/2000 Sb. a vyhl. č. 296/2001 Sb.

č. 103/1963 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního
odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže

č. 189/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví způsob vedení hospodářské
evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou
se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

č. 296/2001 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. a zák č. 149/2003 Sb. (viz dále)

č. 289/1995 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) (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení § 25 odst. 3
písm. a), § 31 odst. 8 a § 41, pokud jde o bod 4, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 149/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001
až 2004

č. 193/2000 Sb.
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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.

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 genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin

č. 82/1996 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.

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. a zák. č. 30/1998 Sb.

č. 246/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat

č. 75/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství k provedení § 5 odst. 3 zák. č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

č. 245/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat

č. 311/1997 Sb.

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. a zák. č. 70/2000 Sb.

č. 229/1992 Sb.
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Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
a o změně některých souvisejících zákonů

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

č. 433/2003 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.

č. 242/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny
a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nař. vlády č. 500/2001 Sb.

č. 505/2000 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. (pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii
v platnost, s výjimkou bodu 11, pokud se týká přílohy č. 15)

č. 53/2001 Sb.

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.
(Ustanovení čl. I bodu 2, pokud se týká § 1 odst. 2 písm. g) až písm. j), čl. I bodu 6,
pokud se týká § 4 odst. 2, čl. I bodu 9, pokud se týká § 6a odst. 6 a § 6b odst. 4, čl.
I bodů 10, 12, 14, 16, 24 až 31, čl. I bodu 33, pokud se týká § 11b odst. 7, § 11c odst.
3 a 4, § 11g a 11h, čl. I bodu 36, pokud se týká § 13 odst. 2, čl. II bodu 2, pokud se týká
§ 2 odst. 1 písm. e) a čl. II bodu 3, pokud se týká § 2a až 2d, nabývají účinnosti dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení
čl. I bodu 2, pokud se týká § 1 odst. 2 písm. e), čl. I bodu 4, pokud se týká § 2 písm. e),
čl. I bodu 33, pokud se týká § 11 a odst. 8, § 11b odst. 1 až 6, § 11c odst. 2, § 11e odst.
14, 11f odst. 2 až 7 a § 11i, čl. I bodu 36, pokud se týká § 13 odst. 1, a čl. II bodu 2,
pokud se týká § 2 odst. 1 písm. a) a b), pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.)

č. 256/2000 Sb.

Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve
znění nálezu Ústav. soudu č. 410/2001 Sb. a nař. vlády č. 44/2002 Sb.

č. 445/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření
k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka, ve znění nař. vlády č. 295/2002 Sb.

č. 486/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa, ve znění nař. vlády č. 90/2001
Sb. a nař. vlády č. 288/2001 Sb.

č. 81/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za
uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu

č. 86/2001 Sb.
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a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění
nař. vlády č. 454/2001 Sb., nař. vlády č. 294/2002 Sb. a nař. vlády č. 306/2003 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory
programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku, (o podpoře zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky)

č. 91/2001 Sb.

Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002
až 2004/2005, ve znění nař. vlády č. 296/2002 Sb. nálezu Ústav. soudu
č. 499/2001 Sb., nař. vlády č. 15/2003 Sb., nař. vlády č. 97/2003 Sb. a nař. vlády
č. 319/2003 Sb.

č. 114/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu

č. 174/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční
podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového
škrobu, ve znění nař. vlády č. 250/2002 Sb. a nař. vlády č. 477/2002 Sb.

č. 175/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění intervenčních nákupů, skladování a prodejů obilovin na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny (podmínky a zásady provádění
intervenčních nákupů, skladování a prodeje obilovin)

č. 237/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu hovězího masa vyrobeného z jatečných krav a z jatečných jalovic

č. 45/2002 Sb.

Nařízení vlády o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót
mléka rozdělit v kvótovém roce 2002/2003

č. 94/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro
vývoz drůbežího masa vyrobeného z jatečných kuřat a z jatečných krůt

č. 440/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro
vývoz selat a jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa

č. 550/2002 Sb.

Nařízení vlády o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka
rozdělit v kvótovém roce 2003/2004 (pozbývá platnosti dnem 31. března 2004)

č. 86/2003 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek a zásad pro poskytování dotace soukromému skladování vepřového masa (pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 231/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o zařazení do evidence odběratelů mléka,
vzory pro plnění oznamovací povinnosti držitelů produkčních kvót mléka, způsob
přepočtu syrového kravského mléka a mléčných výrobků na ekvivalent mléka
(pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost)

č. 250/2003 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.
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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.

H) 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
Platné právní předpisy
Zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zák. ČNR č. 122/1997 Sb.),
ve znění 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. 154/2000 Sb., zák. č. 204/2000 Sb.,
zák. č. 239/2000 Sb., zák. č. 257/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 265/2000
Sb., zák. č. 365/2000 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. a zák. č. 162/2003 Sb.

č. 2/1969 Sb.

Zákon o životním prostředí, ve znění zák. č. 123/1998 Sb. a zák. č. 100/2001 Sb.

č. 17/1992 Sb.

Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve
znění zák. č. 309/2002 Sb. a zák. č. 149/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení § 25 odst. 3 písm. a), § 31 odst. 8 a § 41,
pokud jde o bod 4, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení
České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 282/1991 Sb.

Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zák. ČNR
č. 334/1992 Sb. a zák. č. 254/2001 Sb.

č. 388/1991 Sb.

Zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění zák. č. 132/2000 Sb.

č. 123/1998 Sb.
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B) JEDNOTLIVÉ SLOŽKY
I. Ochrana vod
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. a zák. č. 274/2003 Sb. (čl. I bodu 5, pokud jde
o § 2 odst. 10 a 13, bodu 8, pokud jde o § 3a odst. 4 a § 3b, a bodu 11, pokud jde
o § 6 odst. 7, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst.
9 a 12, pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost.)

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. a zák.
č. 274/2003 Sb. (čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 10 a 13, bodu 8, pokud jde
o § 3a odst. 4 a § 3b, a bodu 11, pokud jde o § 6 odst. 7, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Ustanovení čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 9 a 12, pozbývá platnosti dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.)

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 ŽamberkKrálíky

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 (nabývá účinnosti dnem
1. března 2003, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 11, které nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2008)

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 (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost)

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 Ústřední správy vodního hospodářství o výstavbě zařízení a jiných
opatřeních na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených

č. 137/1957 Ú. l.

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)

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

č. 432/2001 Sb.
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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.

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 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

č. 292/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních
vod do vod povrchových

č. 293/2002 Sb.

Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla

č. 590/2002 Sb.

Vyhláška o vodoprávní evidenci

č. 7/2003 Sb.

Vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání
údajů do informačního systému veřejné správy

č. 139/2003 Sb.

Vyhláška o plánování v oblasti vod

č. 140/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob

č. 159/2003 Sb.

II. Ochrana ovzduší
Platné právní předpisy
Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění zák. č. 521/2002 Sb.

č. 86/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

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 nař. 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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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 Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví podmínky ochrany
ozonové vrsty Země

č. 358/2002 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

č. 553/2002 Sb.

III. Ochrana přírody a krajiny
Platné právní předpisy
Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření
Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.), zák. č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního
soudu ČR č. 3/1997 Sb., zák. č. 16/1997 Sb., zák. č. 123/1998 Sb., zák.
č. 161/1999 Sb., zák. č. 238/1999 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb.
a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 114/1992 Sb.

Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 16/1997 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,
zák. č. 309/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 161/1999 Sb.

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy, ve znění zák. č. 476/2001 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 115/2000 Sb.

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 zák. 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 zák. ČNR 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 zák. ČNR č. 114/1992 Sb.)

č. 165/1991 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Český ráj

č. 508/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí
některá ustanovení zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

č. 395/1992 Sb.
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znění vyhl. MŽP č. 105/1997 Sb., vyhl. MŽP č. 200/1999 Sb., vyhl. MŽP
č. 85/2000 Sb. a vyhl. MŽP č. 190/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně
těchto druhů a o změně a doplnění zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. MŽP č. 264/1998 Sb.,
vyhl. MŽP č. 216/2001 Sb. a vyhl. č. 332/2003

č. 82/1997 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, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý
vrch a Jelení bučina, ve znění vyhlášky MŽP č. 432/2000 Sb.

č. 6/1991 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 národní přírodní
rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky

č. 105/1997 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 přírodní památka
Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky

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. j. 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.
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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.

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 č. j. 13.853/67,
kterým byly prohlášeny Jizerské hory za chráněnou krajinnou oblast

(reg.) částka 14/1968 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 2/1968 (str. 45)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. června 1969 č. j. 9 886/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Jeseníky“

(reg.) částka 30/1969 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 9/1969 (str. 109)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 č. j. 16 368/69-II/2
o zřízení chráněné krajinné oblasti „Orlické hory“

(reg.) částka 4/1970 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 2/1970 (str. 9)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 25. května 1970 č. j. 8 908/70-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Žďárské vrchy“

(reg.) částka 23/1970 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 8/1970 (str. 76)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 12. dubna 1972 č. j. 4 947/72-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Český kras“

(reg.) částka 22/1972 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 5/1972 (str. 68)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 27. června 1972 č. j. 4 946/72-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Labské Pískovce“

(reg.) částka 22/1972 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 9/1972 (str. 164)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. března 1973 č. j. 5 373/73 o zřízení
chráněné krajinné oblasti „Beskydy“

(reg.) částka 9/1973 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 4/1976 (str. 82)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. května 1974 č. j. 7 657/1974 o zřízení
chráněné krajinné oblasti „Slavkovský les“

(reg.) částka 10/1974 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 7/1974 (str. 90)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. března 1975 č. j. 5 954/75 o nové
právní úpravě chráněné krajinné oblasti „Šumava“

(reg.) částka 14/1975 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 5/1975 (str. 79)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 č. j. 5 790/76 o zřízení
chráněné krajinné oblasti „Pálava“

(reg.) částka 5/1976 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 4/1976 (str. 85)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 č. j. 6 070/76 o zřízení
chráněné krajinné oblasti „Kokořínsko“

(reg.) částka 5/1976 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 4/1976 (str. 86)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 č. j. 6 883/76 o zřízení
chráněné krajinné oblasti „České středohoří“

(reg.) částka 5/1976 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 4/1976 (str. 88)
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 č. j. 6 927/76 o zřízení
chráněné krajinné oblasti „Lužické hory“

(reg.) částka 5/1976 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 4/1976 (str. 90)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. listopadu 1978 č. j. 21 972/78 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Křivoklátsko“

(reg.) částka 1/1979 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 1/1979 (str. 6)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. listopadu 1979 č. j. 22 737/79 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Třeboňsko“

(reg.) částka 6/1980 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 1/1980 (str. 1)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. listopadu 1980 č. j. 17 644/80 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Bílé Karpaty“

(reg.) částka 3/1981 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 1/1981 (str. 1)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1981 č. j. 17 332/81 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Blaník“

(reg.) částka 9/1982 Sb.
(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 MŻP č. 395/1992 Sb.
Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988 č. j. 14 200-SÚOP
o prohlášení některých území v ČSR za chráněná

(reg.) částka 49/1988 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
- sešit 8 - 9/1989 (str. 78)

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 9 295/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Palkovické hůrky“ v okrese Frýdek-Mísek

(reg.) částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 č. j. 9 296/69-II/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bystřice“ v okrese Domažlice

(reg.) částka 37/1970 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 16 229/72 o vyhlášení chráněného naleziště „V olších“ v okrese Benešov

(reg.) částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 č j. 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 č. j. 17 565/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Báň“ v okrese Nymburk

(reg.) částka 7/1973 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 18 767/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Holubovské hadce“ v okrese Český Krumlov

(reg.) částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 8 806/73 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Hrby“ v okrese Písek

(reg.) částka 28/1973 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 18 582/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kněžice“ v okresu Brno-venkov

(reg.) částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 18 923/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Dřínová“ v okrese Brno-venkov

(reg.) částka 5/1974 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 19 330/73 o vyhlášení chráněného naleziště „Zábřežské louky“ v okrese Opava

(reg.) částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 č. j.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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 16 984/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bayerova“ v okrese Blansko

(reg.) částka 15/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. dubna 1975 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 8 200/75 o vyhlášení
státní přírodní rezervace „Radotínské údolí“ v Praze

(reg.) částka 27/1975 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 8 827/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Babylon“ v okrese Děčín

(reg.) částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 9 851/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Na skále“ v okrese Olomouc

(reg.) částka 12/1977 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 18 092/80
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Prameny Úpy“ v okrese Trutnov

(reg.) částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 6 041/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jouglovka“ v okrese Beroun

(reg.) částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 č. j. 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 č. j. 6 043/84-VI/2
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Trubínský vrch“ v okrese Beroun

(reg.) částka 20/1984 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988 č. j. 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 č. j. 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 č. j. 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)
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IV. Ochrana zemědělského půdního fondu
Platné právní předpisy
Zákon ČNR o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zák. ČNR
č. 10/1993 Sb., zák. č. 98/1999 Sb., (úplné znění zák. č. 231/1999 Sb.), ve znění
zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 334/1992 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu

č. 13/1994 Sb.

V. Ochrana lesa
Platné právní předpisy
Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
zák. č. 238/1999 Sb., zák. č. 67/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 254/2001
Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 149/2003 Sb. (nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení § 25 odst. 3 písm. a), § 31
odst. 8 a § 41, pokud jde o bod 4, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 289/1995 Sb.

Zákon o myslivosti, ve znění zák. č. 320/2002 Sb. a zák. 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) (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou
ustanovení § 25 odst. 3 písm. a), § 31 odst. 8 a § 41, pokud jde o bod 4, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost)

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 vyhl. 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 genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin

č. 82/1996 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

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. 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.
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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 zák.
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

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.

VI. Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství
Platné právní předpisy
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zák. ČNR
č. 541/1991 Sb. (ú. z. pod. č. 439/1992 Sb. s působností pro ČR) a ve znění zák.
ČNR č. 10/1993 Sb., zák. č. 168/1993 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 366/2000
Sb., zák. č. 315/2001 Sb., zák. č. 61/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 44/1988 Sb.

Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
zák. ČNR č. 425/1990 Sb., zák. ČNR č. 542/1991 Sb. (ú. z. pro ČR vyhlášeno
pod č. 440/1992 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. 206/20020 Sb., zák.
č. 320/2002 Sb. a zák. č. 226/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii a v platnost s výjimkou
a) čl. I bodů 13 až 17 a článku III bodů 1 a 3, které nabývají účinnosti dnem jeho
vyhlášení,
b) čl. I bodu 22 a čl. III bodů 2 a 4 v částech týkajících se Evropského hospodářského prostoru, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru v platnost)

č. 61/1988 Sb.

Zákon ČNR o geologických pracích, ve znění zák. č. 543/1991 Sb., zák.
č. 366/2000 Sb. (ú. z. pod č. 66/2001 Sb.), ve znění zák. č. 320/2002 Sb.

č. 62/1988 Sb.

Vyhláška Ústředního báňského úřadu a Ústředního geologického úřadu čj.
1000/1962 o vedení a doplňování geologické dokumentace

(reg.) částka 42/1962 Sb.

Vyhláška ČGÚ o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů (ve znění
zákona č. 541/1991 Sb.)

č. 85/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem,
ve znění vyhl. ČBÚ č. 242/1993 Sb. a vyhl. ČBÚ č. 434/2002 Sb.

č. 104/1988 Sb.

Vyhláška ČGÚ o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování
jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru (ve znění
vyhlášky MŽP ČR č. 363/1992 Sb.) a vyhl. MŽP č. 282/2001 Sb.

č. 8/1989 Sb.

Vyhláška ČGÚ o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací,
o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu (ve znění zákona
č. 543/1991 Sb.)

č. 121/1989 Sb.

Vyhláška ČBÚ o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných
pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhl.
ČBÚ č. 340/1992 Sb. a vyhl. ČBÚ č. 331/2002 Sb.

č. 415/1991 Sb.
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Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech, ve znění vyhl. ČBÚ
č. 351/2000 Sb.

č. 172/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

č. 175/1992 Sb.

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 Českým báňským
úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhl.
č. 239/1998 Sb. a vyhl. ČBÚ č. 74/2001 Sb.

č. 340/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zjišťování starých důlních děl
a vedení jejich registru

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 vyhl. ČBÚ č. 158/1997 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 vyhl.
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 426/2001 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

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.

č. 52/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

č. 206/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací

č. 282/2001 Sb.

VII. Nakládání s odpady
Platné právní předpisy
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 477/2001
Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 275/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák.
č. 356/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost)

č. 185/2001 Sb.

Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

č. 477/2001 Sb.

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 republiky

č. 197/2003 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání
odpadů v podzemních prostorech

č. 99/1992 Sb.
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Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

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)

č. 381/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů
na zemědělské půdě

č. 382/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

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 podrobnostech nakládání s obaly

č. 115/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů

č. 116/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení evidence
obalů a ohlašování údajů z této evidence

č. 117/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení
zpětného odběru některých výrobků

č. 237/2002 Sb.

VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí
Platné právní předpisy
Zákon o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – posuzování koncepcí

č. 244/1992 Sb.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posouzení vlivů na životní prostředí) – posuzování záměrů

č. 100/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

č. 457/2001 Sb.

IX. Nakládání s chemickými látkami
Platné právní předpisy
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů (zrušuje se dnem nabytí účinnosti zák. č. 356/2003 Sb.), ve znění zák.
č. 352/1999 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. 258/2000 Sb., zák. č. 458/2000 Sb.,
zák. č. 185/2001 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 157/1998 Sb.

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
zákonů (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost)

č. 356/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech
a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, ve znění nařízení vlády č. 114/1999 Sb.

č. 10/1999 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických
látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává
Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb. (zrušuje se dnem nabytí účinnosti zákona č. 356/2003 Sb.
a bude nahrazeno prováděcí vyhláškou k zákonu č. 356/2003 Sb.)

č. 25/1999 Sb.

(Dále uváděné vyhlášky /vyhl. č. 250/1998 Sb. – vyhl. č. 10/2002 Sb. – celkem 13
vyhlášek/ budou nahrazeny novými vyhláškami vydanými k provedení zákona
č. 356/2003 Sb. Předpokládaná účinnost těchto vyhlášek je den vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.)
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek, ve znění vyhl.
Mzd č. 50/2001 Sb.

č. 250/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví metody pro zajišťování
toxicity chemických látek a přípravků, ve znění vyhl. MZd č. 208/2001 Sb.

č. 251/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí

č. 299/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických
látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, ve znění vyhl. MŽP č. 390/2000 Sb.

č. 301/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví bližší podmínky
odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní
způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných
nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob
a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek
a přípravků, ve znění vyhl. MŽP č. 391/2000 Sb.

č. 302/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví postup hodnocení
rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí

č. 306/1998 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví metoda pro zjišťování
výbušnosti chemických látek a chemických přípravků

č. 316/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení
obalů nebezpečných chemických látek a přípravků

č. 26/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního
listu k nebezpečné chemické látce a přípravku

č. 27/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti
a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků

č. 85/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka

č. 184/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe,
postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe)

č. 283/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí

č. 10/2002 Sb.
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X. Prevence závažných havárií
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 zák. č. 258/2000 Sb. a zák. č. 320/2002 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. 6/2000 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

č. 7/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení
rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního
plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a zpracování informací určených veřejnosti
a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování

č. 8/2000 Sb.

XI. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
Platné právní předpisy
Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně
některých souvisejících zákonů

č. 153/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví technická řešení,
pomocí kterých může vzniknout geneticky modifikovaný organismus, a technická řešení, která ke vzniku geneticky modifikovaného organismu nevedou

č. 372/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném
nakládání s geneticky modifikovanými organismy

č. 373/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, o bližších podmínkách nakládání
s geneticky modifikovanými organismy a produkty

č. 374/2000 Sb.

XII. Integrovaná prevence a omezování znečištění
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 zák. č. 521/2002 Sb.

č. 76/2002 Sb.

Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování

č. 368/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání o integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

č. 554/2002 Sb.

XIII. Antarktida
Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů (nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu ve Sbírce mezinárodních smluv)

č. 276/2003 Sb.
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C. Ostatní
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.
a zák. č. 320/2002 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 zák. č. 76/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 164/2001 Sb.

I) ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění zák.
č. 541/1991 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 168/1993 Sb., zák. č. 132/2000 Sb.,
zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 366/2000 Sb., zák. č. 315/2001 Sb., zák. č. 61/2002
Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 150/2003 Sb.

č. 44/1988 Sb.

Zákon 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. (úplné znění zák. č. 408/2002 Sb.), zák. č. 150/2003 Sb.,
zák. č. 226/2003 Sb. (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou
a) čl. I bodů 13 až 17 a čl. III bodů 1 a 3, které nabývají účinnosti dnem jeho
vyhlášení,
b) čl. I bodu 22 a čl. III bodů 2 a 4 v částech týkajících se Evropského hospodářského prostoru, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru v platnost.)
a zák. č. 227/2003 Sb.

č. 61/1988 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. (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

č. 358/2001 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy a ÚBÚ, kterou se stanoví pravidla pro styk drah
s hornickou činností

č. 28/1967 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl.
ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.

č. 50/1978 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy
hořlavých plynů a par

č. 18/1987 Sb.

Vyhláška ČBÚ o používání výbušnin, ve znění vyhl. ČBÚ č. 173/1992 Sb., vyhl.
ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhl. ČBÚ č. 99/1995 Sb. a vyhl. ČBÚ č. 341/2001 Sb.

č. 72/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem,
ve znění vyhl. ČBÚ č. 242/1993 Sb. a vyhl. ČBÚ č. 434/2000 Sb.

č. 104/1988 Sb.

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 vyhl. ČBÚ č. 477/1991 Sb., vyhl. ČBÚ č. 340/1992 Sb. ve znění vyhl. ČBÚ
č. 3/1994 Sb., vyhl. ČBÚ č. 54/1996 Sb., vyhl. ČBÚ č. 109/1998 Sb., vyhl. ČBÚ
č. 434/2000 Sb. a vyhl. ČBÚ č. 330/2002 Sb.

č. 22/1989 Sb.
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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 vyhl. ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhl. ČBÚ č. 8/1994 Sb., vyhl. ČBÚ
č. 236/1998 Sb. a vyhl. ČBÚ č. 434/2000 Sb.

č. 26/1989 Sb.

Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhl. ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhl. ČBÚ
č. 9/1994 Sb., vyhl. ČBÚ č. 237/1998 Sb. a vyhl. č. 434/2000 Sb.

č. 51/1989 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních
pracích, ve znění vyhl. ČÚBP č. 207/1991 Sb., ve znění opravy redakčních sdělení (částka 99/1990 Sb.)

č. 324/1990 Sb.

Vyhláška ČBÚ o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných
pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhl.
ČBÚ č. 340/1992 Sb. a vyhl. ČBÚ č. 331/2002 Sb.

č. 415/1991 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání
odpadů v podzemních prostorech

č. 99/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o dobývacích prostorech, ve znění vyhl. č.351/2000 Sb.

č. 172/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

č. 174/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

č. 175/1992 Sb.

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 vyhl. ČBÚ
č. 340/2001 Sb.

č. 327/1992 Sb.

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 vyhl. ČBÚ č. 239/1998
Sb. a vyhl. ČBÚ č. 74/2001 Sb.

č. 340/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhl. ČBÚ č. 158/1997 Sb.

č. 435/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu

č. 2/1994 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů
a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění vyhl. ČBÚ
č. 90/2003 Sb.

č. 4/1994 Sb.

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.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních

č. 10/1994 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje
s chemicky vázaným kyslíkem

č. 12/1994 Sb.

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 vyhl. ČBÚ č. 76/1996 Sb.

č. 102/1994 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

č. 15/1995 Sb.
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Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu
v dolech s nebezpečím důlních otřesů

č. 45/1995 Sb.

Vyhláška ČBÚ o skladování výbušnin, ve znění vyhl. ČBÚ č. 342/2001 Sb.

č. 99/1995 Sb.

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.

Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí,
ve znění vyhl. č. 238/1998 Sb.

č. 55/1996 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
vyhl. ČBÚ č. 32/2000 Sb.

č. 52/1997 Sb.

Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu

č. 35/1998 Sb.

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 vyhl. ČBÚ č. 360/2001 Sb.

č. 239/1998 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických
látek a chemických přípravků

č. 316/1998 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se zrušují některé právní předpisy o povolení používat
výbušniny a další prostředky trhací techniky

č. 209/1999 Sb.

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.

Vyhláška ČBÚ o báňské záchranné službě

č. 447/2001 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu

č. 71/2002 Sb.

Vyhláška ČBÚ o důlní degazaci

č. 72/2002 Sb.

Vyhláška ČBÚ o vybraných důlních zařízeních

č. 73/2002 Sb.

Vyhláška ČBÚ o vyhrazených elektrických zařízeních

č. 74/2002 Sb.

Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

č. 75/2002 Sb.

Vyhláška ČBÚ o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech

č. 165/2002 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů

č. 306/2002 Sb.

Vyhláška ČBÚ o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných
provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických
zařízení

č. 447/2002 Sb.

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.

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.
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Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti práce
a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot

č. 91/2003

Vyhláška o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin pro použití v rizikových
podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkoumání vlastností těchto výbušnin
(nabývá účinnosti dnem 1. října 2003 s výjimkou ustanovení § 5 bodů 1 a 2, které
nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost)

č. 293/2003 Sb.

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 (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004
s výjimkou ustanovení poslední věty § 13 odst. 1, které nabývá účinnosti dnem
vstupu České republiky do Evropské unie)

č. 392/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi (nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2004 s výjimkou § 101, který nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a přílohy č. 5, která
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005)

č. 415/2003 Sb.

J) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
Zákon o zápisech vlastnických a jiných 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.

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. a zák. č. 220/2000 Sb.

č. 344/1992 Sb.

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zák. č. 107/1994 Sb.,
zák. č. 200/1994 Sb., zák. č. 62/1997 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 186/2001
Sb. a zák. č. 175/2003 Sb.

č. 359/1992 Sb.

Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění zák. č. 120/2000 Sb. a zák. č. 186/2001 Sb.

č. 200/1994 Sb.

Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České
republiky a evidence obyvatel

č. 111/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhl.
č. 212/1995 Sb. a vyhl. č. 365/2001 Sb.

č. 31/1995 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zák. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zák. č. 210/1993 Sb., zák.
č. 90/1996 Sb., a zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění zák. č. 89/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 179/1998 Sb.,
vyhl. č. 113/2000 Sb. a vyhl. č. 163/2001 Sb.

č. 190/1996 Sb.

Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění
vyhl. č. 460/2003 Sb.

č. 162/2001 Sb.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

„Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních
razítek:

k odcizení úředních razítek:
Kulatého razítka se státním znakem o průměru 35 mm s textem:

Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru 20 mm
s textem:

Inspektorát bezpečnosti práce pro Plzeňský kraj
a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

Česká správa sociálního zabezpečení v Praze
Razítko bylo opatřeno pořadovým číslem 161. Ke ztrátě došlo
dne 19. listopadu 2003.

Razítko bylo opařeno rozlišovacím číslem 28 a k odcizení
došlo v bytu zaměstnance dne 20. listopadu 2003. Nález razítka nebo pokus o jeho zneužití laskavě oznamte na ČÚBP Ve
Smečkách 29, 113 52 Praha 1, tel. 221 924 239, 221 924 200.

Kulatého razítka o průměru 35 mm s textem:
Kulatého razítka o průměru 36 mm s textem:
OBEC KNĚŽEVEC
Ke ztrátě došlo dne 17. prosince 2003.

*ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU* PLZEŇ 2 – SLOVANY
odbor vnitřních věcí

Hranatého razítka o rozměrech 1 x 4 cm s textem:

Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 2 a k odcizení
došlo dne 9. ledna 2004.

Úřad městského obvodu
Ústí nad Labem – Střekov
- 4-

Kulatého razítka o průměru 35 mm s textem:
OBEC TRNAVÁ

Ke ztrátě došlo dne 13. ledna 2004. Toto razítko se používalo
při každodenním přebírání pošty mimo objekt ÚMO Střekov,
a to v budově pošty, Žukova 15, Ústí nad Labem.

Hranatého razítka o rozměrech 4,5 x 1,5 cm s textem:
Městská část Praha 12
Úřad městské části
odbor hospodářské správy
Písková 830/25
143 12 Praha 412
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 48 a bylo ztraceno
v rámci výkonu odboru hospodářské správy Úřadu městské
části Praha 12 v Praze 4 – Modřany, Písková 830/25. Ke ztrátě
došlo dne 19. ledna 2004.

K odcizení došlo dne 30. ledna 2004.

Dvou kusů samonamáčecích hranatých razítek o rozměrech
1,5 x 3,5 cm s textem:
OBEC
538 25 NASAVRKY
1
OBEC
538 25 NASAVRKY
2
K odcizení došlo dne 26. listopadu 2003 při krádeží obecního
vozidla.

Hranatého razítka o rozměrech 1 x 3,5 cm s textem:
OBEC – TRNAVÁ
252 10 Mníšek pod Brdy
Praha – západ
K odcizení došlo dne 30. ledna 2004.“
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Poznámky:

Od: Vítoš, s.r.o.
Suchdolská 169/13
165 00 Praha 620

TZ

P.P.
0051/2003
225 00 Praha 025

Adresát (odběratel)

Vydavatel a redakce: Ministerstvo vnitra, 112 20 Praha 1, U Obecního domu č. 3, tel. 974 846 378, 974 846 379, e-mail:
Pavla.Skalova@csu.notes.cz, internetová adresa: www.mvcr.cz/vestnik. Administrativní vydavatel a distributor: firma
VÍTOŠ, s.r.o., 165 00 Praha 6, Suchdolská 169/13, tel., fax: 220921305, e-mail: vitos@login.cz. Sazba: dan.smrz@volny.cz.
ISSN 1214-2263. Vychází podle potřeby. Expeduje se podle rozdělovníku Ministerstva vnitra. K tisku byl použit recyklovaný papír.

