
Typ Číslo Rok Sbírka Název

Zák. 1 1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zák. 10 2010 Sb. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením č. 10/2010 Sb. m. s.

Zák. 101 2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zák. 104 2017 Sb. kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Zák. 106 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zák. 108 2006 Sb. o sociálních službách

Zák. 110 2006 Sb. o životním a existenčním minimu

Zák. 111 2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

Zák. 111 2009 Sb. o základních registrech

Zák. 114 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zák. 116 1990 Sb.
o nájmu a pronájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů - zrušen - Nahrazuje Zákon č. 

89/2012 Sb. - Občanský zákoník

Zák. 117 2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

Zák. 118 2010 Sb. o krajském referendu
Zák. 120 2001 Sb. Exekuční řád

Zák. 121 2000 Sb.
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon)

Zák. 123 1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, v platném znění

Zák. 128 2000 Sb. o obcích

Zák. 13 1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zák. 130 2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Zák. 131 2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění

Zák. 132 2006 Sb. o kronikách obcí

Zák. 133 1985 Sb. o požární ochraně

Zák. 133 2000 Sb. o evidenci obyvatel



Zák. 134 2000 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Zák. 134 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (nový)

Zák. 141 1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zák. 151 1997 Sb. o oceňování majetku

Zák. 155 1995 Sb. o důchodovém pojištění

Zák. 159 2006 Sb. o střetu zájmů

Zák. 16 1993 Sb. o dani silniční

Zák. 166 1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Zák. 167 2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.

Zák. 17 1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění

Zák. 18 2004 Sb.
Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské 

unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

Zák. 182 2006 Sb. insolvenční zákon

Zák. 183 2006 Sb. stavební zákon

Zák. 185 2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zák. 186 2013 Sb. o státním občanství

Zák. 186 2016 Sb. o hazardních hrách

Zák. 187 2006 Sb. o nemocenském pojištění

Zák. 187 2016 Sb. o dani z hazardních her

Zák. 2 1993 Sb. Listina základních práv a svobod

Zák. 20 1987 Sb. o státní památkové péči

Zák. 200 1990 Sb. o přestupcích

Zák. 201 2012 Sb. o ochraně ovzduší

Zák. 21 2006 Sb. o ověřování

Zák. 218 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Zák. 22 1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky



Zák. 22 2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů

Zák. 222 1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky

Zák. 222 2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Zák. 224 2015 Sb.

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 

chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Zák. 235 2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Zák. 239 2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Zák. 240 2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Zák. 246 1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

Zák. 247 1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zák. 248 2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje

Zák. 250 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zák. 250 2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zák. 251 2005 Sb. o inspekci práce

Zák. 251 2016 Sb. o některých přestupcích

Zák. 254 2001 Sb. vodní zákon

Zák. 255 2012 Sb. kontrolní řád

Zák. 256 2001 Sb. o pohřebnictví

Zák. 256 2013 Sb. katastrální zákon

Zák. 257 2000 Sb. o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů

Zák. 257 2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

Zák. 258 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Zák. 262 2006 Sb. zákoník práce



Zák. 263 2011 Sb.

kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

Zák. 265 1992 Sb.
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem - Zrušeno - zákonem 256/2013 - o 

katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Zák. 269 1994 Sb. o Rejstříku trestů

Zák. 273 1993 Sb.
o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých 

zákonů a některých dalších předpisů

Zák. 274 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Zák. 275 2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

Zák. 280 2009 Sb. daňový řád

Zák. 289 1995 Sb. o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Zák. 292 2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních

Zák. 296 2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Zák. 300 2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zák. 301 2000 Sb. o matrikách

Zák. 312 2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků

Zák. 320 2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě

Zák. 325 1999 Sb.
o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

(zákon o azylu)

Zák. 326 1999 Sb. o pobytu cizinců na úzeí ČR

Zák. 328 1999 Sb. o občanských průkazech

Zák. 334 1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění

Zák. 340 2015 Sb. o registru smluv

Zák. 341 2017 Sb. Nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě



Zák. 344 1992 Sb.
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) v platném znění - zrušeno - Zákonem 

256/2013 Sb. - o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Zák. 359 1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zák. 36 1960 Sb. o územním členění státu

Zák. 361 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Zák. 365 2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

Zák. 373 2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Zák. 40 2009 Sb. trestní zákoník

Zák. 435 2004 Sb. o zaměstnanosti

Zák. 46 2000 Sb. tiskový zákon

Zák. 477 2001 Sb. o obalech

Zák. 491 2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zák. 499 2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zák. 500 2004 Sb. správní řád

Zák. 513 1991 Sb. Obchodní zákoník  - Zrušeno - 89/2012 NOZ

Zák. 55 2000 Sb. Statut hl.m .Prahy

Zák. 553 1991 Sb. o obecní policii

Zák. 561 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zák. 563 1991 Sb. o účetnictví

Zák. 565 1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zák. 582 1992 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zák. 586 1992 Sb. o daních z příjmů

Zák. 589 1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zák. 592 1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zák. 62 2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Zák. 634 2004 Sb. o správních poplatcích



Zák. 65 2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zák. 679 2016 Sb. Nařízení EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Zák. 76 2002 Sb. o integrované prevenci

Zák. 82 1998 Sb.

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský 

řád)

Zák. 85 1990 Sb. o právu petičním, v platném znění

Zák. 89 2012 Sb. občanský zákoník

Zák. 90 2012 Sb. o obchodních korporacích

Zák. 91 2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém

Zák. 99 1963 Sb. Občanský soudní řád

Zák. 99 2004 Sb.
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o 

změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Zák. 99 2017 Sb. změna zákona o obcích a hl. m. Prahy

Vyhl. 10 2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Vyhl. 107 2005 Sb. Vyhláška o školním stravování

Vyhl. 135 2004 Sb.
hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích 

ploch

Vyhl. 14 2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

Vyhl. 146 2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Vyhl. 152 2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev

Vyhl. 189 2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vyhl. 194 2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování Informačního systému datových schránek

Vyhl. 207 2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

Vyhl. 214 2016 Sb.
kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, 

ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.



Vyhl. 233 2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. 250 2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky

Vyhl. 268 2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Vyhl. 270 2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

Vyhl. 294 2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

Vyhl. 296 2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

Vyhl. 312 1995 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

Vyhl. 326 2000 Sb.

o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k 

označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel 

a dokladech potřebných k přidělení čísel

Vyhl. 341 2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Vyhl. 352 2008 Sb.

o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich 

evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním 

systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech n

Vyhl. 357 2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Vyhl. 358 2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Vyhl. 36 2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Vyhl. 374 2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb.

Vyhl. 383 2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhl. 398 2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhl. 409 2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu

Vyhl. 410 2009 Sb.
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Vyhl. 48 2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhl. 5 2011 Sb. Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod

Vyhl. 505 2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách



Vyhl. 54 2005 Sb. Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Vyhl. 55 2000 Sb. Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy

Vyhl. 59 2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev

Vyhl. 71 2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

Vyhl. 74 2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

Vyhl. 88 2002 Sb. provádění zákona o knihovnách

Vyhl. 93 2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů


