Zákon č.
1/1993 Sb.
40/1964 Sb.
71/1967 Sb.
97/1974 Sb.
82/1990 Sb.
85/1990 Sb.
200/1990 Sb.
513/1991 Sb.
552/1991 Sb.
563/1991 Sb.
101/1992 Sb.
337/1992 Sb.
368/1992 Sb.
586/1992 Sb.
347/1997 Sb.
148/1998 Sb.
106/1999 Sb.
128/2000 Sb.
129/2000 Sb.
157/2000 Sb.
218/2000 Sb.
250/2000 Sb.
320/2001 Sb.
290/2002 Sb.
312/2002 Sb.
320/2002 Sb.
40/2004 Sb.
320/2000 Sb.
111/1994 Sb.
266/1994 Sb.
13/1997 Sb.
247/2000 Sb.
361/2000 Sb.
56/2001 Sb.
56/2001 Sb.
168/1999 Sb.
133/1985 Sb.
222/1999 Sb.
239/2000 Sb.
240/2000 Sb.
241/2000 Sb.
222/1990 Sb.
97/1993 Sb.
20/1987 Sb.
273/1993 Sb.
37/1995 Sb.
46/2000 Sb.
257/2001 Sb.
71/1994 Sb.
122/2000 Sb.

Název zákona
Ústava České republiky
Občanský zákoník
o správním řízení (správní řád)
o archivnictví
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem
o právu petičním
o přestupcích
Obchodní zákoník
o státní kontrole
o účetnictví
o ochraně osobních údajů
o správě daní a poplatků
o správních poplatcích
o daních z příjmů
Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávný celků
o ochraně utajovaných skutečností
o svobodném přístupu k informacím
o obcích (obecní zřízení)
o krajích (krajské zřízení)
o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
o rozpočtových pravidlech
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
o finanční kontrole ve veřejné správě
o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce,
občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
o úřednících územních samosprávných celků
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
o veřejných zakázkách
o finanční kontrole.
o silniční dopravě
o dráhách
o pozemních komunikacích
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
o provozu na pozemních komunikacích
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
o požární ochraně
o zajišťování obrany České republiky
o integrovaném záchranném systému
o krizovém řízení
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
o zajišťování obrany ve znění Zákona 320/2000 Sb.
o působnosti státních hmotných rezerv
o státní památkové péči
o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
o neperiodických publikacích
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon)
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon)
o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
o ochraně sbírek muzejní povahy

248/2000 Sb.
112/2002 Sb.
100/1988 Sb.
114/1988 Sb.
117/1995 Sb.
325/1999 Sb.
359/1999 Sb.
482/1991 Sb.
100/1998 Sb.
561/2004 Sb.
562/2004 Sb.
563/2004 Sb.
306/1999 Sb.
50/1976 Sb.
256/2001 Sb.
256/1992 Sb.
101/2000 Sb.
334/1992 Sb.
289/1995 Sb.
254/2001 Sb.
274/2001 Sb.
449/2001 Sb.
99/2004 Sb.
102/1963 Sb.
282/1991 Sb.
91/1996 Sb.
147/1996 Sb.
553/1991 Sb.
40/1993 Sb.
41/1993 Sb.
247/1995 Sb.
328/1999 Sb.
329/1999 Sb.
130/2000 Sb.
133/2000 Sb.
301/2000 Sb.
117/2001 Sb.
491/2001 Sb.
62/2003 Sb.
20/1966 Sb.
37/1989 Sb.
160/1992 Sb.
48/1997 Sb.
167/1998 Sb.
79/1997 Sb.
265/1991 Sb.
455/1991 Sb.
570/1991 Sb.
40/1995 Sb.
353/2003 Sb.
634/1992 Sb.

o podpoře regionálního rozvoje
o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
o sociálním zabezpečení
o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
o státní sociální podpoře
o azylu
o sociálně-právní ochraně dětí
o sociální potřebnosti;
o sociálním zabezpečení;
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon)
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
o pohřebnictví
o ochraně osobních údajů v informačních systémech
o ochraně osobních údajů
o ochraně zemědělského půdního fondu
o lesích (lesní zákon)
o vodách (vodní zákon)
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích)
o myslivosti
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných
zdrojů (zákon o rybářství)
o rybářství;
o působnosti České inspekce životního prostředí v ochraně lesa
o krmivech;
o rostlinolékařské péči;
o obecní policii
o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními
a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
o volbách do Parlamentu České republiky
o občanských průkazech
o cestovních dokladech
o volbách do zastupitelstev krajů
o evidenci obyvatel a rodných číslech
o matrikách, jménu a příjmení
o veřejných sbírkách
o volbách do zastupitelstev obcí
o volbách do Evropského parlamentu
o péči o zdraví lidu
o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
o veřejném zdravotním pojištění
o návykových látkách
o léčivech, ve znění pozdějších předpisů
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
o živnostenských úřadech
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání
o spotřebních daních
o ochraně spotřebitele;

303/1993 Sb.
159/1999 Sb.
62/1988 Sb.
114/1992 Sb.
123/1998 Sb.
353/1999 Sb.
100/2001 Sb.
185/2001 Sb.
86/2002 Sb.
16/1997 Sb.

157/1998 Sb.
477/2001 Sb.
18/1992 Sb.

o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících
o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
o geologických pracích
o ochraně přírody a krajiny
o právu na informace o životním prostředí
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií)
o posuzování vlivů na životní prostředí
o odpadech
o ochraně ovzduší
o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů, ve znění
zákona č. 320/2002 Sb
o chemických látkách a chemických přípravcích
o obalech;
o civilní službě;

