
PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 
usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 
ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o 
změně  ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 
zákon č. 3/1993 Sb.,            o státních symbolech České republiky 
zákon č. 352/2001 Sb.,        o užívání státních symbolů ČR 
zákon č. 128/2000 Sb.,        o obcích (obecní zřízení) 
zákon č. 129/2000 Sb.,        o krajích (krajské zřízení) 
zákon č. 500/2004 Sb.,        o správním řízení (správní řád) 
zákon č. 133/2000 Sb.,        o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
                                              zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
zákon č. 218/2000 Sb.,        o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
                                             zákonů (rozpočtová pravidla) 
zákon č. 250/2000 Sb.,        o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
zákon č. 563/1991 Sb.,        o účetnictví 
zákon č. 137/2006 Sb.,        o veřejných zakázkách 
zákon č. 40/1964 Sb.,          občanský zákoník 
zákon č. 116/1990 Sb.,        o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
zákon č. 513/1991 Sb.,        obchodní zákoník 
zákon č.   40/2009 Sb.,        trestní zákoník 
zákon č.  94/1963 Sb.,         zákon o rodině 
zákon č. 262/2006 Sb.,        zákoník práce           
zákon č. 183/2006 Sb.,        o územním plánování a stavebním řádu ((stavební záklon) 
zákon č. 491/2001 Sb.,        o volbách do zastupitelstev obcí 
zákon č. 130/2000 Sb.,        o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých   
                                              zákonů 
zákon č. 247/1995 Sb.,        o volbách do Parlamentu ČR 
zákon č. 148/1998 Sb.,        o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých 
                                              zákonů 
zákon č. 101/2000 Sb.,        o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
zákon č. 200/1990 Sb.,        o přestupcích 
zákon č. 106/1999 Sb.,        o svobodném přístupu k informacím 
zákon č. 280/2009 Sb.,        daňový řád  
zákon č. 634/2004 Sb.,        o správních poplatcích 
zákon č. 565/1990 Sb.,        o místních poplatcích 
zákon č. 586/1992 Sb.,        o daních z příjmů 
zákon č. 338/1992 Sb.,        o dani z nemovitostí 
zákon č. 561/2004 Sb.,        o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
                                             a jiném vzdělávání (školský zákon) 
zákon č. 13/1997 Sb.,          o pozemních komunikacích 
zákon č. 83/1990 Sb.,          o sdružování občanů 
zákon č. 82/1998 Sb.,          o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
                                             moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 
                                             a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
                                             činnosti (notářský řád) 
zákon č. 512/2002 Sb.,        o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně 
                                             samosprávných celků   
zákon č. 312/2002 Sb.,        o úřednících územně samosprávných celků 



zákon č. 239/2000 Sb.,      o integrovaném záchranném systému 
zákon č. 240/2000 Sb.,      o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
zákon č. 133/1985 Sb.,      zákon o požární ochraně 
zákon č. 110/1998 Sb.,      o bezpečnosti ČR 
 
 
 
 
 
Uvedené a další právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů jsou k nahlédnutí 
v úřední dny na Obecním úřadu v Zastávce. 
 
Obecně závazné vyhlášky a další dokumenty obce jsou k nahlédnutí v úřední dny na 
Obecním úřadu a na internetových stránkách www.zastavka.cz.     
 
Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje je k nahlédnutí na internetových 
stránkách JMK – www.kr-jihomoravsky.cz. 

http://www.zastavka.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz

