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Úvodem

Jak se již stalo tradicí na počátku každého 
nového roku, dostává se Vám do ruky po‑
drobný tištěný obsah Solóna. Je pro Vás 
připraven z toho důvodu, abyste se v So‑
lónovi lépe zorientovali. Jednotlivé doku‑
menty, právní předpisy a metodická naří‑
zení jsou seřazeny do tématických kapitol 
– takže si velice snadno v každé kapitole 
najdete, jaké související informace obsa‑
huje.

Rok 2007 byl bohatý na události ve veřej‑
né správě, došlo k významným změnám u 
některých právních předpisů (např. u sta‑
vebního zákona), konaly se akce, na kte‑
rých zazněla spousta věcí důležitých pro 
starosty, tajemníky a ostatní pracovníky 
veřejné správy. Všechny tyto informace a 
legislativní změny byly postupně do Soló‑
na zařazovány, a proto je najdete i v tomto 
tištěném obsahu.

Na konci podrobného obsahu je zařaze‑
no několik příkladů vyhledávání v elektro‑
nické publikaci Solón (tzv. best practices) 
– vážou se samozřejmě k tématům, která 
byla aktuální nejenom v loňském roce. 

Ing. Barbora Mertová

Chybí Vám v Solónovi 
nějaké informace? 

Máte k jeho obsahu nějaké 
připomínky nebo podněty?

Napište nám na solon@triada.cz nebo 
jednoduchým způsobem přes kontaktní 
formulář na webových stránkách Solóna. 
Pokusíme se zařadit požadované infor-
mace do některé z příštích aktualizací.
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Obec1. 

Postavení, působnost, orgány 1.1. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 	
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 	
Zákon č. 2/1993 – Listina základních 	
práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 	
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 	
městě Praze 
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do 	
zastupitelstev obcí 
Zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon	
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 	
územních samosprávných celků 
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení 	
obcí s pověřeným OÚ a obcí s rozšířenou 
působností 
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním 	
referendu
Zákon o odpovědnosti za škodu 	
způsobenou při výkonu veřejné moci
Vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou 	
se stanoví seznam obecních úřadů 
a seznam zastupitelských úřadů, které 
vydávají ověřené výstupy z informačních 
systémů veřejné správy
Evropská charta místní samosprávy	

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Jednací řád Městské rady v Jihlavě	
Jednací řád Městského zastupitelstva 	
v Jihlavě

Metodické pokyny 
Kritéria pro určení obce městem	
Změny právních úprav v oblasti ÚSC	
Výkon funkce správce obce	

Správní řád
Dotazy a odpovědi ke správnímu řádu	
Metodika doručování správních 	
písemností prostřednictvím poštovních 
zásilek
Vzory obálek	
Metodický návod pro vedení elektronické 	
úřední desky v územních samosprávných 
celcích
Nový správní řád a obecní policie	
Nový správní řád a elektronická 	
komunikace
Poznatky k novému správnímu řádu	
Úřední deska MUNIS	
Povinnosti plynoucí z nového správního 	
řádu
Elektronická podatelna MUNIS	
Úřední deska MUNIS	
Úřední deska dle nového správního řádu	
Úřední deska v novém správním řádu	
Podání a odeslání dle nového správního 	
řádu
Výpravna MUNIS	
Využití služeb České pošty při 	
doručování zásilek dle nového správního 
řádu
Sborník příspěvků týkající se nového 	
správního řádu
Poradní sbor ministra vnitra ke 	
správnímu řádu
Závěry ze zasedání	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní 	
stanovisko z roku 2000
Dotazy a odpovědi – celkem 10 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1999 
– 2004

Podrobný obsah publikace SOLÓN 
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Administrativa, vnitřní členění, 1.2. 
odborná způsobilost, systém od-
měňování

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu 	
a odměně za pr. pohotovost v rozp. 
a někt. dalších organizacích a orgánech
Zákon č. 238/1992 Sb., o střetu zájmů	
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních 	
službách
Zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon	
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 	
územních samosprávných celků 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád	
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů	
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování 	
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
a o změně některých zákonů (zákon 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce	
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém 	
pojištění zaměstnanců
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 	
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým 	
se stanoví katalog prací a kvalifikační 
předpoklady 
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 	
o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev 
Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., 	
o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě
Nařízení vlády č. 557/2006 Sb., 	
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti 
vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu 
na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti nebo při invaliditě a o 
úpravě náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých (úprava náhrady)
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 	
o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., 	
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných 
důležitých osobních překážek v práci
Vyhláška MV č. 138/1993 Sb., 	
o stanovení podmínek pro pověření OÚ 
ověřováním shody opisu nebo kopie 
s listinou a ověřováním pravosti podpisu 
Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., 	
k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva 
Vyhláška MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní 	
odborné způsobilosti úředníků ÚSC 
Vyhláška NBÚ č. 137/2003 Sb., 	
o stanovení stupně utajení a o zajištění 
administrativní bezpečnosti 
Vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
o archivnictví a spisové službě
Vyhláška MV č. 646/2004 Sb., 	
o podrobnostech výkonu spisové služby
Vyhláška MS č. 578/2006 Sb., kterou 	
se stanoví struktura a formát formuláře 
pro podávání oznámení podle zákona 
o střetu zájmů

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Organizační řád MěÚ v Jihlavě	
Vnitřní předpis k vyřizování stížností, 	
oznámení a podnětů občanů
Řád spisové služby pro MěÚ Jihlava	
Podpisový řád MěÚ Jihlava	
Pracovní řád Městského úřadu v Jihlavě	

Metodické pokyny 
Čestná prohlášení podle zákona o střetu 	
zájmů
Střet zájmů a technické řešení 	
povinností plynoucích ze zákona

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní 	
stanoviska z let 2003 – 2006 
Dotazy a odpovědi – celkem 5 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1999 
– 2007



5

Obecně závazné vyhlášky, obec-1.3. 
ně závazná nařízení, smlouvy 

Vybrané vyhlášky měst a obcí – územní 
plán a stavební řízení

Vyhláška o vyhlášení závazné části 	
územního plánu města Jihlavy

Vybrané vyhlášky měst a obcí – životní 
prostředí

Vyhláška o provádění speciální ochranné 	
deratizace
Vyhláška o některých omezujících 	
opatřeních k zabezpečení ochrany před 
hlukem
Vyhláška, kterou se stanoví systém 	
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů...
Vyhláška, kterou se stanoví systém 	
sběru, třídění, využívání a zneškodňování 
komunálního odpadu… 
Vyhláška o zakládání, údržbě a ochraně 	
zeleně na území statutárního města 
Jihlavy
Vyhláška o nakládání s komunálním 	
odpadem
Vyhláška o čistotě na území města 	
Jihlavy

Vybrané vyhlášky měst a obcí – doprava, 
parkování

Nařízení o vymezení oblastí města, ve 	
kterých lze místní komunikace... užít za 
cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy
Nařízení o vymezení úseků komunikací, 	
na kterých se nezajišťuje zimní údržba
Vyhláška o rozsahu, způsobu a lhůtách 	
pro odstraňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací...
Vyhláška, kterou se stanoví maximální 	
cena za výkon přiložení a odstranění 
technického prostředku k zabránění 
odjezdu...
Vyhláška o placeném stání silničních 	
motorových vozidel na místních 
komunikacích města Jihlavy

Vybrané vyhlášky měst a obcí – veřejný 
pořádek

Vyhláška o místních záležitostech 	
veřejného pořádku
Vyhláška o pracovním stejnokroji 	
zaměstnanců Městské policie Jihlava
Vyhláška o chovu psů a jiných domácích 	
a hospodářských zvířat
Vyhláška o zákazu prodeje alkoholických 	
nápojů... a stanovení doby nočního 
klidu...
Vyhláška o zřízení Městské policie 	
v Jihlavě

Vybrané vyhlášky měst a obcí – požární 
ochrana

Požární řád Statutárního města Jihlavy	
Požární řád Města Luhačovice	

Vybrané vyhlášky měst a obcí – školství
Vyhláška o příspěvku na částečnou 	
úhradu neinvestičních nákladů MŠ
Vyhláška o placení příspěvku na 	
částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů MŠ a školní družiny ZŠ 
v Luhačovicích
Vyhláška o stanovení příspěvku na 	
částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů MŠ, ŠD a ŠK zřizovaných 
Městem Jihlava

Vybrané vyhlášky měst a obcí – tržiště, 
pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště	
Tržní řád	
Řád pro pohřebiště ve městě Jihlavě	

Vybrané vyhlášky měst a obcí – byty
Vyhláška o tvorbě a užití prostředků 	
fondu pro rozvoj bydlení
Vyhláška o vytvoření a použití účelových 	
prostředků „Fondu rozvoje bydlení na 
území města Jihlavy“
Vyhláška o úpravě základního nájemného 	
z bytu podle polohy domu
Vyhláška o zřizování bytů přestavbou 	
z dosud nevyužívaných půdních prostor 
v domech v majetku města...
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Vyhláška o úpravě základního nájemného 	
z bytu podle polohy domu
Domovní řád	

Vybrané vyhlášky měst a obcí – místní 
poplatky a daně

Vyhláška o místních poplatcích	
Vyhláška o místním poplatku za provoz 	
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města
Vyhláška o místním poplatku za užívání 	
veřejného prostranství
Vyhláška o poplatku za provoz systému 	
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů
Vyhláška o místním poplatku ze psů	
Vyhláška o místním poplatku za 	
provozovaný výherní hrací přístroj
Vyhláška o místním poplatku za provoz 	
systému nakládání s komunálním 
odpadem
Vyhláška o stanovení některých 	
koeficientů pro výpočet daně 
z nemovitostí

Vybrané vyhlášky měst a obcí – vnitřní 
předpisy

Pravidla k zadávání veřejných zakázek	
Směrnice k provádění inventarizace	
Zásady vyřazování přebytečného 	
a neupotřebitelného majetku města
Podpisový řád	
Pracovní řád Městského úřadu v Jihlavě	
Statut a jednací řád škodní a likvidační 	
komise
Organizační řád MěÚ v Jihlavě	
Jednací řád Městského zastupitelstva 	
v Jihlavě
Zásady pro převod nemovitostí ve 	
vlastnictví Města Jihlavy
Vnitřní předpis k vyřizování stížností, 	
oznámení a podnětů občanů
Jednací řád Městské rady v Jihlavě	
Řád spisové služby pro MěÚ Jihlavy	

Zajištění postupu na MěÚ při 	
poskytování informací žadatelům dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím

Metodické pokyny 
Pravidla pro vydávání právních předpisů 	
obcí, hlavního města Prahy a krajů
Přehled zákonných zmocnění pro 	
vydávání právních předpisů územních 
samosprávných celků 
Zákonná zmocnění při tvorbě obecně 	
závazných vyhlášek 
Obecně závazné vyhlášky obcí 	
o veřejném pořádku a čistotě
Vzory právních předpisů obcí 	
Komunální odpad (vzor vyhlášky obce)	

Další materiály k této problematice
Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrétní 	
odpověd publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2001
Věstník MMR ČR – celkem 6 konkrétních 	
stanovisek z roku 2002

Dobrovolné svazky obcí, zájmová 1.4. 
sdružení obcí, SMO

Metodické pokyny 
Zájmová sdružení obcí – stanovy	
Zájmová sdružení obcí – účtování	
Zájmová sdružení obcí – několik 	
poznámek k svazkům a sdružením 
venkovských obcí

Svaz měst a obcí 
Základní informace	
Priority činnosti	
Struktura	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 6 konkrétních 	
stanovisek z let 1999 – 2006
Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrétní 	
odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2003
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Metodika financování1.5. 

Metodické pokyny
Metodika financování obcí a hl. m. Prahy 	
pro rok 2006
Metodika financování obcí pro roky 2005 	
– 2004 
Metodiky financování obcí pro roky 2003 	
– 2001
Metodiky financování místních rozpočtů 	
pro roky 2000 – 1998 

Kraj2. 

Postavení, působnost, orgány2.1. 

Související předpisy a dokumenty
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 	
Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., 	
o vytvoření VÚSC 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 	
Zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon	
Zákon o odpovědnosti za škodu 	
způsobenou při výkonu veřejné moci
Sdělení ČSÚ č. 201/2007 Sb., 	
o aktualizaci Klasifikace územních 
statistických jednotek (CZ‑NUTS)

Reforma veřejné správy
Mapa VÚSC	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní 	
stanovisko z roku 2006
Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2002 – 2003

Administrativa, vnitřní členění, 2.2. 
odborná způsobilost, systém od-
měňování

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu 	
a odměně za pr. pohotovost v rozp. 
a někt. dalších organizacích a orgánech

Zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon	
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 	
územních samosprávných celků
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů	
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce	
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 	
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým 	
se stanoví katalog prací a kvalifikační 
předpoklady
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 	
o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev
Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., 	
o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě
Vyhláška MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní 	
odborné způsobilosti úředníků ÚSC
Vyhláška NBÚ č. 137/2003 Sb., 	
o podrobnostech stanovení stupně 
utajení a o zajištění administrativní 
bezpečnosti 
Vyhláška MS č. 578/2006 Sb., kterou 	
se stanoví struktura a formát formuláře 
pro podávání oznámení podle zákona 
o střetu zájmů

Metodické pokyny 
Čestná prohlášení podle zákona o střetu 	
zájmů
Střet zájmů a technické řešení 	
povinností plynoucích ze zákona

Další materiály k této problematice
Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v roce 2003 

Reforma veřejné správy3. 

I. fáze reformy veřejné správy3.1. 

Reforma veřejné správy
Úvod a základní problémy	
Návrh koncepce reformy veřejné správy	
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Předpokládaný rozsah samostatné 	
působnosti VÚSC
Personální a materiální zabezpečení 	
VÚSC
Harmonogram legislativních úprav	
Mapa VÚSC	

Další materiály k této problematice
Věstník MMR ČR – celkem 1 konkrétní 	
stanovisko z roku 1999

II. fáze reformy veřejné správy3.2. 

Reforma veřejné správy
II. fáze územní reformy	
II. fáze územní reformy – Zpráva	
II. fáze územní reformy – Správní obvody	
Reforma účetnictví veřejných financí	
Nové celky z pohledu financí	
Finanční toky po územní reformě	
Reforma a finance okresních úřadů	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 9 konkrétních 	
stanovisek z let 2002 – 2003
Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v roce 2002

Související legislativa3.3. 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 	
Zákon č. 313/2002 Sb., o obcích – 	
novela 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích – 	
Zákon č. 231/2002 Sb., o krajích – 	
novela 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 	
městě Praze 
Zákon č. 147/2000 Sb., o okresních 	
úřadech 
Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu 	
některých věcí, práv a závazků z majetku 
ČR do majetku krajů 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 	
pravidlech 
Zákon č. o 243/2000 Sb., rozpočtovém 	
určení daní 

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 	
regionálního rozvoje 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 	
pravidlech územních rozpočtů 
Vládní návrh zákona, kterým se mění 	
vymezení hranic krajů (ze 7. 11. 2001)
Vládní návrh zákona o změně a zrušení 	
některých zákonů v souvislosti 
s ukončením činnosti OkÚ (ze 7. 11. 
2001)
Vládní návrh zákona o obecních daních	
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 	
kontrole ve veřejné správě 
Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu 	
některých dalších věcí, práv a závazků 
ČR na kraje a obce
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 	
územních samosprávných celků 
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení 	
obcí s pověřeným OÚ a obcí s rozšířenou 
působností 
Zákon č. 420/2004 Sb., 	
o přezkoumávání hospodaření ÚSC 
a DSO
Nařízení vlády č. 358/2000 Sb., 	
o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev 
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,o 	
odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev 
Vyhláška MV č. 349/2000 Sb., 	
o stanovení sídel a správních obvodů 
pověřených OÚ 
Vyhláška MF č. 41/2002 Sb., 	
o přezkoumání hospodaření ÚSC 
a dobrovolných svazků obcí 
Vyhláška MF č. 64/2002 Sb., kterou 	
se provádí zákon č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole ve veřejné správě 
Vyhláška MV č. 362/2002 Sb., 	
o postupech při provádění spisové 
rozluky v souvislosti s ukončením 
činnosti okresních úřadů a o 
náležitostech spisové evidence při 
provádění spisové rozluky 
Vyhláška MV č. 388/2002 Sb., 	
o stanovení správních obvodů obcí 
s pověřeným obecním úřadem 
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a správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností 
Vyhláška MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní 	
odborné způsobilosti úředníků ÚSC 
Změny právních úprav v oblasti ÚSC od 	
1. července 2006 

Hospodaření ÚSC4. 

Hospodaření4.1. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní 	
a poplatků.
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. 319/2006 Sb., o opatřeních ke 	
zprůhlednění finančních vztahů v oblasti 
veřejné podpory
Vyhláška MF č. 323/2005 Sb., kterou se 	
stanoví obsah roční zprávy 

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Vyhláška o stanovení některých 	
koeficientů pro výpočet daně 
z nemovitostí

Reforma veřejné správy
Nové celky z pohledu financí	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 17 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2006
Dotazy a odpovědi – celkem 38 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1997 
– 2006

Rozpočet4.2. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 58/2000 Sb., o státním 	
rozpočtu ČR na rok 2000

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 	
pravidlech
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 	
určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým 
státním fondům (zákon č. o rozpočtovém 
určení daní)
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 	
pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška MF č. 12/2001 Sb., kterou 	
se stanoví zásady a termíny finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem
Vyhláška MF č. 16/2001 Sb., 	
o způsobu, termínech a rozsahu 
údajů předkládaných pro hodnocení 
plnění státního rozpočtu, rozpočtů 
státních fondů a rozpočtů územních 
samosprávných celků

Reforma veřejné správy
Finanční toky po územní reformě 	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 22 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2007
Dotazy a odpovědi – celkem 26 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1997 
– 2007

Finanční kontrola4.3. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole	
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 	
kontrole ve veřejné správě 
Zákon č. 420/2004 Sb., 	
o přezkoumávání hospodaření ÚSC 
a DSO
Vyhláška MF č. 41/2002 Sb., 	
o přezkoumání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí
Vyhláška MF č. 64/2002 Sb., kterou 	
se provádí zákon č. č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě
Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se 	
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provádí zákon č. o finanční kontrole ve 
veřejné správě
Vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti 	
státního rozpočtu na financování 
programů reprodukce majetku
Směrnice MV č. 1662/4 – 2003, 	
k postupu krajských úřadů při provádění 
dozoru a kontroly obcí 

Metodické pokyny
Přezkoumání hospodaření obcí	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 9 konkrétních 	
stanovisek z let 1999 – 2007
Dotazy a odpovědi – celkem 17 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1998 
– 2007

Dotace a příspěvky4.4. 

Související předpisy a dokumenty
Vyhláška MF č. 296/2005 Sb., 	
o centrální evidenci dotací a návratných 
finančních výpomocí
Vyhláška MF č. 286/2007 Sb., 	
o centrální evidenci dotací
Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., 	
o pravidlech pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu na podporu 
hospodárného nakládání s energií 
a využívání jejích obnovitelných 
a druhotných zdrojů
Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., 	
kterým se stanoví podmínky a způsob 
poskytování dotací ze státního rozpočtu 
na aktivity příslušníků národnostních 
menšin a na podporu integrace 
příslušníků romské komunity
Nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým 	
se stanoví pravidla poskytování dotací na 
podporu knihoven
Nařízení vlády č. 104/2003 Sb., 	
o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou dotace ke krytí 
části nákladů spojených s výstavbou 

bytů pro fyzické osoby postižené 
povodněmi v roce 2002
Nařízení vlády č. 369/2003 Sb., 	
o použití prostředků SFRB ke krytí části 
nákladů spojených s výstavbou bytů 

Dotační tituly
Dotační tituly a granty MPO – Státní 	
program na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných zdrojů energie 
pro rok 2007 (část A)
Programy a dotační tituly MMR v roce 	
2006
Programy MMR pro rok 2004	
Dotační tituly a granty MMR z roku 	
2003
Dotační tituly a granty MZe z roku 2000 	
Dotační tituly a granty MŽP z roku 2000	
Programy podpor MMR na rok 2001	
Grantový program Podpora místních 	
iniciativ z roku 1999
Dotační tituly a granty MPO z let 2006 	
– 1998
Dotační tituly a granty MMR z let 2001 	
– 1999
Dotační tituly a granty MZe z let 1999 	
– 1998
Dotační tituly a granty MŽP a SFŽP z let 	
1999 – 1998
Dotační tituly MI – Projekt internetizace 	
knihoven

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 56 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2007
Věstník MMR ČR – celkem 12 	
konkrétních stanovisek z let 1998 – 
1999
Dotazy a odpovědi – celkem 22 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1997 
– 2007

Podnikání4.5. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 	
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Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 2 konkrétní 	
stanoviska z let 2001 – 2004
Dotazy a odpovědi – celkem 5 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 2003 
– 2005

Peněžní toky4.6. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení 	
plateb v hotovosti
Vyhláška MF č. 408/2004 Sb., kterou 	
se stanoví náležitosti žádosti o souhlas 
MF s vydáním komunálních dluhopisů

Reforma veřejné správy
Nové celky z pohledu financí	
Finanční toky po územní reformě	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní 	
stanovisko z roku 2006

Kapitola Účetnictví5. 

Funkce účetnictví, zásady 5.1. 
 účetnictví

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví	
Vyhláška MF č. 505/2002 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro 
účetní jednotky, které jsou územními 
samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy 
a organizačními složkami státu

Účetnictví územních samosprávných celků
Funkce finančního účetnictví	
Požadavky na vedení účetnictví	
Vnitřní normy a směrnice	
Podvojné účetnictví v podmínkách malé 	
obce

Reforma veřejné správy
Reforma účetnictví veřejných financí	

Další materiály k této problematice
Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrétní 	
odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2001

Účtová osnova obcí5.2. 

Související předpisy a dokumenty
Vyhláška MF č. 504/2002 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro 
účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného 
účetnictví
Vyhláška MF č. 505/2002 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro 
účetní jednotky, které jsou územními 
samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy 
a organizačními složkami státu
Opatření MF č. 283/74734/1997, 	
kterým se upravuje účtová osnova 
a postupy účtování pro rozpočtové 
a příspěvkové organizace a obce
Opatření MF č. 283/78179/1999, 	
kterým se upravuje účtová osnova 
a postupy účtování pro rozpočtové 
a příspěvkové organizace a obce

Účetnictví územních samosprávných celků 
Účtová osnova	
Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek	
Účtová třída 1 – Zásoby	
Účtová třída 2 – Vztahy ke SR 	
a k rozpočtu OSS a k rozpočtu ÚSC 
a rozpočtové a ostatní finanční účty
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy	
Účtová třída 4 – Náklady OSS a ÚSC	
Účtová třída 5 – Náklady ÚSC 	
vynaložené na hospodářskou činnost 
a náklady PO
Účtová třída 6 – Výnosy z hospodářské 	
činnosti ÚSC a z činnosti PO
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Účtová třída 7 a 8	
Účtová třída 9 – Fondy, hospodářský 	
výsledek, dlouhodobé úvěry a půjčky, 
rezervy, závěrkové účty a podrozvahové 
účty

Obecné postupy účtování5.3. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani 	
z přidané hodnoty
Vyhláška MF č. 505/2002 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro 
účetní jednotky, které jsou územními 
samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy 
a organizačními složkami státu
Vyhláška MF č. 540/2002 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
Opatření MF č. 111/61721/1997, kterým 	
se stanoví způsob předkládání údajů pro 
průběžné hodnocení plnění rozpočtů 
a způsob sestavení finančních výkazů
Opatření č. 283/74734/1997, kterým 	
se upravuje účtová osnova a postupy 
účtování pro rozpočtové a příspěvkové 
organizace a obce
Opatření MF č. 283/78179/1999, 	
kterým se upravuje účtová osnova 
a postupy účtování pro rozpočtové 
a příspěvkové organizace a obce

Metodické pokyny
Účtování zájmových sdružení obcí	

Problematika DPH
Problematika DPH na obecních 	
a městských úřadech
DPH – pohroma i šance	

Reforma veřejné správy
Reforma účetnictví veřejných financí	

Účetnictví územních samosprávných celků
Pokladní plnění rozpočtu (příjmy 	
a výdaje)

Příjmový okruh	
Výdajový okruh	
Rozvaha Úč ROPO 3‑02	
Sestavování výkazu Fin RO 2‑12 M	
Tištěná podoba výkazu Fin RO 2‑12 M	
Výsledovka Úč ROPO 4‑02	
Předkládací cesty údajů	
Předávání datových souborů	
Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě 	
výkazů

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 31 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2007
Dotazy a odpovědi – celkem 35 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1997 
– 2007

Výklad postupů účtování – jed-5.4. 
notlivá odvětví SS a samosprávy

Související předpisy a dokumenty
Vyhláška MF č. 505/2002 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro 
účetní jednotky, které jsou územními 
samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy 
a organizačními složkami státu
Vyhláška MF č. 540/2002 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
151/1997 Sb., o oceňování majetku
Opatření č. 283/74734/1997, kterým 	
se upravuje účtová osnova a postupy 
účtování pro rozpočtové a příspěvkové 
organizace a obce
Opatření MF č. 283/78179/1999, 	
kterým se upravuje účtová osnova 
a postupy účtování pro rozpočtové 
a příspěvkové organizace a obce

Materiály k problematice financování
Zprávy MF ČR – celkem 13 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2003
Dotazy a odpovědi – celkem 28 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
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v časopise Obec a finance v letech 1998 
– 2006 

Materiály k problematice majetek 
a pozemky

Zprávy MF ČR – celkem 11 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2006
Dotazy a odpovědi – celkem 19 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1997 
– 2002

Materiály k problematice sociální politika
Zprávy MF ČR – celkem 10 konkrétních 	
stanovisek z let 1999 – 2007

Materiály k problematice školství
Zprávy MF ČR – celkem 5 konkrétních 	
stanovisek z let 2000 – 2007
Dotazy a odpovědi – celkem 4 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2001 – 2006

Materiály k problematice bytová politika 
a technická infrastruktura

Zprávy MF ČR – celkem 2 konkrétní 	
stanoviska z let 1997 – 2004
Dotazy a odpovědi – celkem 8 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1998 
– 2003

Materiály k problematice zaměstnanost
Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní 	
stanoviska z let 1997 – 2005
Dotazy a odpovědi – celkem 4 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 1998 – 2001

Materiály k problematice doprava
Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní 	
stanovisko z roku 2000

Materiály k problematice poplatky
Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní 	
stanoviska z let 2000 – 2002
Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrétní 	

odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2003

Materiály k problematice integrovaný 
záchranný systém

Zprávy MF ČR – celkem 2 konkrétní 	
stanoviska z let 1997 – 1999

Materiály k problematice volby
Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní 	
stanoviska z let 2000 – 2003

Materiály k ostatní problematice 
Zprávy MF ČR – celkem 11 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2005
Dotazy a odpovědi – celkem 14 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1997 
– 2001
Metodické pokyny – pronájem 	
akcionářských práv

Rozpočtová skladba5.5. 

Související předpisy a dokumenty
Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., 	
o rozpočtové skladbě
Vyhláška MF č. 440/2006 Sb., kterou 	
se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., 
o rozpočtové skladbě
Odůvodnění návrhu vyhlášky, kterou 	
se mění vyhláška č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
vyhlášky č. 568/2002 Sb. a vyhlášky 
č. 484/2003 Sb.
Opatření MF č. 111/74200/1997, 	
o rozpočtové skladbě 
Opatření MF č. 111/60840/1998, 	
kterým se mění opatření MF 
č. 111/74200/1997 o rozpočtové 
skladbě
Rozpočtová skladba platná od roku 2007	
Rozpočtová skladba platná do roku 2006	

Účetnictví územních samosprávných celků
Pokladní plnění rozpočtu (příjmy 	
a výdaje)
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Příjmový okruh	
Výdajový okruh	
Rozpočtová třída 8 – Financování	
Kapitoly státního rozpočtu (1998)	
Druhové třídění rozpočtové skladby 	
(1998)
Daňové příjmy	
Nedaňové příjmy	
Kapitálové příjmy	
Přijaté dotace	
Běžné výdaje	
Kapitálové výdaje	
Financování	
Záznamové položky (1998)	
Funkční třídění rozpočtové skladby 	
(1998)
Zemědělství a lesní hospodářství	
Průmyslová a ostatní odvětví 	
hospodářství
Služby pro obyvatelstvo	
Sociální věci a politika zaměstnanosti	
Bezpečnost státu a právní ochrana	
Všeobecná veřejná správa a služby	
Změny v rozpočtové skladbě  	
od 1. 1. 1998

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 16 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2006
Dotazy a odpovědi – celkem 101 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 
1997 – 2004 

Hospodaření s majetkem6. 

Základní majetek ÚSC (a organi-6.1. 
zací jimi zřízených), jeho formy, 
způsoby nabývání, odpisy

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 	
majetku 
Vyhláška MF č. 62/2001 Sb., 	
o hospodaření organizačních složek státu 
a státních organizací s majetkem státu
Vyhláška MF č. 186/2002 Sb., 	

kterou se stanoví náležitosti přehledu 
o předběžném odhadu nákladů 
na obnovu majetku sloužícího 
k zabezpečení základních funkcí v území 
postiženém živelní nebo jinou pohromou 
a vzor pověření osoby pověřené krajem 
zjišťováním údajů nutných pro zpracování 
tohoto přehledu

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Směrnice k provádění inventarizace	
Zásady vyřazování přebytečného 	
a neupotřebitelného majetku města
Statut a jednací řád škodní a likvidační 	
komise

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 9 konkrétních 	
stanovisek z let 1999 – 2007
Dotazy a odpovědi – celkem 8 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1998 
– 2003

Koupě, pronájem a převod  6.2. 
majetku

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu 	
některých věcí z majetku České 
republiky do vlastnictví obcí
Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu 	
některých věcí, práv a závazků z majetku 
České republiky do majetku krajů
Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu 	
některých dalších věcí, práv a závazků 
České republiky na kraje a obce
Zákon č. 174/2003 Sb., o převodu 	
některého nepotřebného vojenského 
majetku a majetku, s nímž je příslušné 
hospodařit MV z vlastnictví ČR na 
územní samosprávné celky
Vyhláška MF č. 122/1984 Sb., 	
o náhradách při vyvlastnění staveb, 
pozemků, porostů a práv k nim
Vyhláška MF č. 540/2002 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
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Vybrané vyhlášky měst a obcí
Vnitřní předpis MěÚ v Jihlavě – Zásady 	
pro převod nemovitostí ve vlastnictví 
Města Jihlavy

Životní situace
Úplatný převod nepotřebného 	
nemovitého majetku
Nakládání s majetkem státu	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 16 konkrétních 	
stanovisek z let 1998 – 2006
Dotazy a odpovědi – celkem 7 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1999 
– 2007

Pozemky a nebytové prostory6.3. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu 	
a podnájmu nebytových prostor
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém 	
fondu České republiky
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani 	
z nemovitostí
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 	
Zákon č. 95/1999 Sb., 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 
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani 
dědické
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových 	
úpravách a pozemkových úřadech 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku
Vyhláška MF č. 122/1984 Sb., 	
o náhradách při vyvlastnění staveb, 
pozemků, porostů a práv k nim
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického 	
a katastrálního č. 190/1996 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 265/1992 
Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, a zákon 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
České republiky 
Vyhláška Mze č. 545/2002 Sb., 	
o postupu při provádění pozemkových 
úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav

Metodické pokyny
Metodický pokyn Pozemkového fondu 	
České republiky pro souběžnou realizaci 
zákona č. 95/1999 Sb. a zákona 
č. 229/1991 Sb. v platném znění

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 13 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2000
Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 1998 – 2000

Hospodaření s majetkem státu6.4. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti 	
orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví 
státu k některým věcem na jiné 
právnické nebo fyzické osoby
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu 	
některých věcí z majetku České 
republiky do vlastnictví obcí
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 	
majetku a o změně některých zákonů 
Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu 	
některých věcí, práv a závazků z majetku 
České republiky do majetku krajů
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku 	
České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích
Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro 	
zastupování státu ve věcech majetkových
Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně 	
státních hranic
Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu 	
některých dalších věcí, práv a závazků 
České republiky na kraje a obce
Zákon č. 174/2003 Sb., o převodu 	
některého nepotřebného vojenského 
majetku a majetku, s nímž je příslušné 
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hospodařit MV, z vlastnictví ČR na 
územní samosprávné celky
Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu 	
národního majetku
Vyhláška MF č. 62/2001 Sb., 	
o hospodaření organizačních složek státu 
a státních organizací s majetkem státu
Vyhláška MF č. 540/2002 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
Vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti 	
státního rozpočtu na financování 
programů reprodukce majetku

Životní situace
Nakládání s majetkem státu	
Úplatný převod nepotřebného movitého 	
majetku
Úplatný převod nepotřebného 	
nemovitého majetku

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 54 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2006
Dotazy a odpovědi – celkem 6 konkrétních 	
odpovědí publikovaných v časopise Obec 
a finance v letech 1999 – 2003

Katastr nemovitostí6.5. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 	
vlastnických a jiných věcných práv 
k nemovitostem
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 	
nemovitostí České republiky 
Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických 	
a katastrálních orgánech
Nařízení vlády č. 111/2001 Sb., 	
o porovnávání a přejímání údajů katastru 
nemovitostí České republiky a evidence 
obyvatel
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického 	
a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 
vlastnických a jiných věcných práv 
k nemovitostem, a zákon č. 344/1992 Sb., 

o katastru nemovitostí České republiky 
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického 	
a katastrálního č. 162/2001 Sb., 
o poskytování údajů z katastru 
nemovitostí České republiky
Vyhláška ČÚZK č. 26/2007 Sb., kterou 	
se provádí zákon č. 265/1992 Sb., 
o zápisech vlastnických a jiných věcných 
práv k nemovitostem, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., 
o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (katastrální vyhláška)
Sdělení ČÚZK č. 263/2005 Sb., jímž 	
se zveřejňuje Seznam katastrálních 
pracovišť katastrálních úřadů

Životní situace
Dálkový přístup k údajům katastru 	
nemovitostí 
Návrh na vklad do katastru nemovitostí 	
Výpis z katastru nemovitostí	
Záznam práva k nemovitostem do 	
katastru nemovitostí

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 6 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2001
Dotazy a odpovědi – celkem 3 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 1998 – 2001 

Vnitřní záležitosti7. 

Matrika, občanství7.1. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání 	
a pozbývání státního občanství České 
republiky
Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, 	
domů a bytů v roce 2001
Zákon č. 193/1999 Sb., o státním 	
občanství některých bývalých 
československých státních občanů
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu	
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Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 	
cizinců na území České republiky
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 	
průkazech
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních 	
dokladech
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 	
osobních údajů
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci 	
obyvatel
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, 	
jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů
Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné 	
ochraně cizinců
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném 	
partnerství
Nařízení vlády č. 111/2001 Sb., 	
o porovnávání a přejímání údajů katastru 
nemovitostí České republiky a evidence 
obyvatel
Vyhláška MV č. 177/2000 Sb., kterou 	
se provádí zákon č. o evidenci obyvatel, 
zákon č. o občanských průkazech 
a zákon č. o cestovních dokladech
Vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou 	
se provádí zákon č. č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška MV č. 296/2004 Sb., kterou 	
se provádí zákon č. o evidenci obyvatel
Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou 	
se provádí zákon č. o občanských 
průkazech a zákon č. o cestovním ruchu
Vyhláška MV č. 300/2006 Sb., kterou 	
se provádí zákon o registrovaném 
partnerství
Vyhláška MV č. 415/2006 Sb., kterou 	
se stanoví technické podmínky a postup 
při pořizování a dalším zpracovávání 
biometrických údajů obsažených v nosiči 
dat cestovního dokladu
Směrnice MV č. j. VS‑95/60/2‑2005 	
k jednotnému postupu matričních úřadů 
při souběžném vedení matričních knih 
pomocí výpočetní techniky
Matrika dle zákona č. 301/2000 Sb. – 	
sborník příspěvků

Matrika MUNIS – Kniha manželství	
Matrika MUNIS – Kniha narození	
Matrika MUNIS – Kniha úmrtí	

Životní situace
Dodání poštovních zásilek fyzickým 	
osobám 
Hlášení trvalého pobytu 	
Osvědčování rodného čísla 	
Ověřování rodného čísla 	
Petice 	
Podání přiznání k dani z příjmů 	
fyzických osob – typu A 
Podání přiznání k dani z příjmů 	
fyzických osob – typu B 
Potvrzení o přechodném pobytu na 	
území České republiky 
Povolení k trvalému pobytu po 5 letech 	
předchozího nepřetržitého pobytu na 
území ČR 
Prohlášení o volbě druhého jména 	
Přidělení rodného čísla 	
Příjmení po rozvodu 	
Registrované partnerství 	
Shromažďování občanů 	
Stížnost občana na práci veřejné správy 	
adresovaná veřejnému ochránci práv 
Uzavření církevního manželství 	
Uzavření manželství 	
Uzavření manželství s cizincem 	
Uzavření manželství zástupcem 	
Uzavření občanského manželství 	
Vidimace a legalizace 	
Vydání cestovního dokladu 	
Vydání občanského průkazu 	
Vydání osvědčení a potvrzení o státním 	
občanství ČR 
Vydání výpisu z evidence rejstříků trestů 	
Výdej údajů z evidence obyvatel 	
Vznik povinnosti podat daňové přiznání 	
a hlášení k dani z příjmů fyzických osob 
Změna jména a příjmení 	
Změna místa dodání poštovních zásilek 	
Změny údajů v cestovních dokladech 	
Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů 	
v zahraničí 
Ženská příjmení	
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Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 2 konkrétní 	
stanoviska z let 2001 – 2004 
Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrétní 	
odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2005

Volby, referendum7.2. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do 	
Parlamentu České republiky 
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do 	
zastupitelstev krajů 
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do 	
zastupitelstev obcí 
Ústavní zákon č. 515/2002 Sb., 	
o referendu o přistoupení České 
republiky k Evropské unii a o změně 
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava 
České republiky
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do 	
Evropského parlamentu 
Zákon č. 114/2003 Sb., o provádění 	
referenda o přistoupení České republiky 
k Evropské unii a o změně některých 
zákonů
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním 	
referendu
Vyhláška MV č. 152/2000 Sb., 	
o provedení některých ustanovení 
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů
Vyhláška MV č. 233/2000 Sb., 	
o provedení některých ustanovení 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky
Vyhláška MV č. 59/2002 Sb., 	
o provedení některých ustanovení 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí
Vyhláška MV č. 115/2003 Sb., kterou 	
se provádí některá ustanovení zákona 
č. 114/2003 Sb., o provádění referenda 
o přistoupení České republiky k Evropské 
unii 

Vyhláška MF č. 396/2003 Sb., kterou se 	
stanoví způsob složení a vrácení kauce 
v souvislosti s konáním voleb do PČR
Vyhláška MV č. 409/2003 Sb., 	
k provedení zákona o volbách do 
Evropského parlamentu 
Volby do Poslanecké sněmovny 	
Parlamentu ČR 2006 – Harmonogram 
úkolů a lhůt, Možnost volit při volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
v zahraničí
Volby do Senátu Parlamentu ČR 2006 	
– Harmonogram úkolů a lhůt, Seznam 
volebních obvodů
Volby do zastupitelstev obcí 2006 – 	
Harmonogram úkolů a lhůt

Životní situace
Jak vyhlásit místní referendum	
Hlasování v místním referendu	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 5 konkrétních 	
stanovisek z let 2000 – 2006
Věstník MMR ČR – celkem 1 konkrétní 	
stanovisko z roku 1998
Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrétní 	
odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 1999

Správa hřbitovů7.3. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví	
Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných 	
hrobech a pietních místech

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Řád veřejného pohřebiště	
Řád pro pohřebiště ve městě Jihlavě	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní 	
stanovisko z roku 2002
Věstník MMR ČR – celkem 7 konkrétních 	
stanovisek z roku 2002
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Místní a správní poplatky, legali-7.4. 
zace a vidimace

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích 	
a jiných podobných hrách
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních 	
poplatcích
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních 	
poplatcích
Zákon č. 41/1993 Sb. ČNR, 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
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech	
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních 	
poplatcích
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování 	
shody opisu nebo kopie s listinou a o 
ověřování pravosti podpisu a o změně 
některých zákonů (zákon č. o ověřování)
Vyhláška MV č. 138/1993 Sb., 	
o stanovení podmínek pro pověření 
obecních úřadů ověřováním shody opisu 
nebo kopie s listinou a ověřováním 
pravosti podpisu
Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích 	
přístrojích
Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování 	
shody opisu nebo kopie s listinou a o 
ověřování pravosti podpisu
Zákon o obecních daních (důvodová 	
zpráva, vládní návrh)
Legalizace a vidimace – změna 	
legislativy

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Vyhláška o místních poplatcích	
Vyhláška o místním poplatku za provoz 	
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů
Vyhláška o místních poplatcích	
Vyhláška o místním poplatku za užívání 	
veřejného prostranství
Vyhláška o poplatku za provoz systému 	

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů
Vyhláška o místním poplatku ze psů	
Vyhláška o místním poplatku za 	
provozovaný výherní hrací přístroj
Vyhláška o místním poplatku za provoz 	
systému nakládání s komunálním 
odpadem

Metodické pokyny 
Obecně závazná vyhláška o místních 	
poplatcích
Poplatek ze psů	
Poplatek za lázeňský nebo rekreační 	
pobyt
Poplatek za užívání veřejného 	
prostranství
Poplatek ze vstupného	
Poplatek za povolení ke vjezdu	
Poplatek z ubytovací kapacity	
Správa místních poplatků	
Vzor obecně závazné vyhlášky o místních 	
poplatcích
Dotazy a odpovědi	

Životní situace
Povolení k provozování výherních hracích 	
přístrojů
Vidimace a legalizace	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 26 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2005
Dotazy a odpovědi – celkem 6 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1998 
– 2003

Spisová služba7.5. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní 	
řád
Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon	
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní 	
a poplatků
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Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 	
přístupu k informacím
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních 	
službách
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 	
podpisu
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 	
systémech veřejné správy
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 	
osobních údajů
Zákon č. 150/2002 Sb., Soudní řád 	
správní
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 	
a spisové službě
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád	
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 	
utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti
Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., 	
kterým se upravuje součinnost 
orgánů státní správy s obcemi při 
zajišťování povinností obcí podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím
Nařízení vlády č. 168/2000 Sb., 	
o centrální adrese
Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým 	
se provádí zákon č. 227/2000 Sb., 
o elektronickém podpisu
Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým 	
se provádí zákon o elektronickém 
podpisu
Vyhláška ÚOOÚ č. 366/2001 Sb., 	
o upřesnění podmínek stanovených v § 6 
a 17 zákona o elektronickém podpisu 
a o upřesnění požadavků na nástroje 
elektronického podpisu
Vyhláška MI č. 496/2004 Sb. 	
o elektronických podatelnách
Vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
o archivnictví a spisové službě
Vyhláška MV č. 646/2004 Sb., 	
o podrobnostech výkonu spisové služby
Elektronický podpis obcím 	

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Zajištění postupu na MěÚ při 	
poskytování informací žadatelům dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím

Správní řád
Dotazy a odpovědi ke správnímu řádu	
Metodika doručování správních 	
písemností prostřednictvím poštovních 
zásilek
Vzory obálek	
Metodický návod pro vedení elektronické 	
úřední desky v územních samosprávných 
celcích
Nový správní řád a obecní policie	
Nový správní řád a elektronická 	
komunikace
Poznatky k novému správnímu řádu	
Úřední deska MUNIS	
Povinnosti plynoucí z nového správního 	
řádu
Elektronická podatelna MUNIS	
Úřední deska MUNIS	
Úřední deska dle nového správního řádu	
Úřední deska v novém správním řádu	
Podání a odeslání dle nového správního 	
řádu
Výpravna MUNIS	
Využití služeb České pošty při 	
doručování zásilek dle nového správního 
řádu
Sborník příspěvků týkající se nového 	
správního řádu
Poradní sbor ministra vnitra ke 	
správnímu řádu
Závěry ze zasedání	

Metodické pokyny
Nový správní řád	
Vzory správních rozhodnutí 	
s komentářem
Spisový a skartační plán obce	
Pravidla pro vyřizování elektronické pošty	
Seznam právních předpisů upravujících 	
povinnost zveřejňovat údaje na úředních 
deskách obcí a krajů
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Životní situace
Elektronický podpis	
Podání žádosti o informace z resortu 	
Ministerstva spravedlnosti 

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní 	
stanovisko z roku 2006 

Místní rozvoj8. 

Strategický plán8.1. 

Územní plán a stavební řízení8.2. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 359/1992 Sb., 	
o zeměměřických a katastrálních 
orgánech
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 	
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon)
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 	
omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., 	
o obecných technických požadavcích na 
výstavbu
Vyhláška č. 498/2006 Sb., 	
o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č. 499/2006 Sb., 	
o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně 	
analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a o způsobu 
evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 	
požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se 	
mění vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., 
o obecných technických požadavcích na 
výstavbu
Vyhláška č. 503/2006 Sb., 	
o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se 	
provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního řádu
Sdělení MMR č. 544/2006 Sb., kterým 	
se uveřejňuje seznam KrÚ a OÚ, které 
jsou stavebními úřady

Archív (předpisy a dokumenty)
Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon č. 	
(včetně věcného záměru a souvisejících 
předpisů) 
Vyhláška FMF č. 122/1984 Sb., 	
o náhradách při vyvlastnění staveb, 
pozemků, porostů a práv k nim
Vyhláška MH č. 174/1994 Sb., kterou 	
se stanoví obecné technické požadavky 
zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu 
a orientace (účinná od 1. 10. 1994)
Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., 	
kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona (účinná od 1. 7. 1998)
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., 	
o obecných technických požadavcích na 
výstavbu (účinná od 1. 7. 1998)
Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, 	
o obecných technických požadavcích na 
výstavbu v hl.městě Praze  
(účinná od 1. 1. 2000)
Vyhláška MMR č. 135/2001 Sb., 	
o územně plánovacích podkladech 
a územně plánovací dokumentaci 
(účinná od 24. 4. 2001)
Věcný záměr starého stavebního zákona	

Formuláře žádostí podávaných podle 
nového stavebního zákona – územní 
rozhodování (vyhláška č. 503/2006 Sb.)

Žádost o územně plánovací informaci	
Žádost o územně plánovací informaci 	
o podmínkách provedení jednoduchých 
staveb
Žádost o vydání rozhodnutí	
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti 	
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby 
a o změně vlivu stavby na využití území
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Žádost o vydání rozhodnutí o změně 	
využití území
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti 	
o vydání rozhodnutí o změně využití 
území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo 	
scelování pozemků 
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném 	
pásmu
Oznámení o záměru v území k vydání 	
územního souhlasu

Formuláře žádostí podávaných podle 
nového stavebního zákona – stavební řád 
(vyhlášky č. 526/2006 Sb., č. 498/2006 
Sb. a č. 499/2006 Sb.) 

Ohlášení stavby 	
Žádost o stavební povolení	
Oznámení stavby posouzené 	
autorizovaným inspektorem 
Oznámení o užívání stavby	
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu	
Oznámení změny v užívání stavby	
Ohlášení odstranění 	
Rámcový obsah zkoušky k ověření 	
způsobilosti uchazeče o jmenování 
autorizovaným inspektorem 
Protokol o průběhu zkoušky uchazeče 	
o jmenování autorizovaným inspektorem 
Žádost o jmenování autorizovaným 	
inspektorem
Rozsah a obsah projektové dokumentace 	
Rozsah a obsah projektové dokumentace 	
pro provádění stavby 
Rozsah a obsah dokumentace 	
skutečného provedení stavby 
Rozsah a obsah dokumentace bouracích 	
prací 
Náležitosti a způsob vedení stavebního 	
deníku a jednoduchého záznamu 
o stavbě

Formuláře žádostí podávaných podle 
nového stavebního zákona – územní 
plánování (vyhláška č. 500/2006 Sb.)

Podnět k pořízení regulačního plánu	
Žádost o vydání regulačního plánu	

Stanoviska, metodická doporučení 
a územně analytické podklady Odboru 
územního plánování MMR

Aplikace přechodných ustanovení 	
stavebního zákona při pořizování 
územního plánu
K problematice zalesňování pozemků	
Koordinované závazné stanovisko	
Kvalifikační požadavky pro výkon 	
územně plánovací činnosti ve vztahu 
k úředníkům územních samosprávných 
celků
Možnost umisťování větrných 	
elektráren a malých vodních elektráren 
v nezastavěném území
Poskytování informací na úseku 	
územního plánování
Poskytování mapových podkladů pro 	
územně plánovací činnost
Posuzování vlivů na životní prostředí 	
v územním řízení
Přehled staveb, terénních úprav, zařízení 	
a udržovacích prací a postupy při jejich 
umisťování, povolování a užívání
Stavební uzávěry	
Vydání změny územního plánu obce 	
formou opatření obecné povahy
Vymezení zastavěného území	

Konzultační středisko k novému 
stavebnímu zákonu – okruhy často 
kladených dotazů

Autorizovaný inspektor	
Dotčené orgány	
Finanční otázky	
Informační technologie	
Koordinované stanovisko	
Kvalifikační požadavky 	
Opatření obecné povahy	
Pořizování územně plánovací 	
dokumentace 
Pořizování rozpracované územně 	
plánovací dokumentace
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Předkupní právo	
Rada obcí	
Stavební řád	
Úprava platné územně plánovací 	
dokumentace
Urbanistická studie	
Určený zastupitel	
Úřad územního plánování	
Územně analytické podklady	
Územně plánovací informace	
Územní rozhodování 	
Územní studie	
Veřejně prospěšné stavby	
Zastavěné území 	
Zastavitelné plochy	
Změny platné územně plánovací 	
dokumentace 

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Vyhláška o vyhlášení závazné části 	
územního plánu města Jihlavy

Metodické pokyny
Schéma procesu pořizování územního 	
plánu z hlediska dotčeného orgánu
Malá novela stavebního zákona pro 	
„malé obce“
Příprava pozemků pro převod	
Metodická příručka pro obce v oblasti 	
bydlení (Koncepce územního rozvoje, 
územní plán)

Úspory energie
Energetický audit	

Životní situace
Pořizování územních plánů 	
a urbanistických studií
Územní plán při koupi nemovitosti, 	
přípravě výstavby
Žádost o stanovisko k dokumentaci 	
staveb

Další materiály k této problematice
Věstník MMR ČR – celkem 145 	
konkrétních stanovisek z let 1997 – 
2003

Investiční a ekonomický rozvoj,  8.3. 
veřejné zakázky

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání 	
veřejných zakázek
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných 	
dražbách 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 	
a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných 	
zakázkách
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 	
zakázkách
Zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon	
Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou 	
se provádí zákon č. o vodovodech 
a kanalizacích
Vyhláška MMR č. 239/2004 Sb., kterou 	
se stanoví podrobný obsah a rozsah 
zadávací dokumentace stavby
Vyhláška MMR č. 240/2004 Sb., 	
o informačním systému o zadávání 
veřejných zakázek
Vyhláška MMR č. 217/2006 Sb., kterou 	
se provádí koncesní zákon
Vyhláška MF č. 238/2006 Sb., kterou 	
se stanoví náležitosti obsahu žádosti 
o předchozí stanovisko k uzavření 
koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke 
změně uzavřené koncesní smlouvy nebo 
smlouvy podle koncesního zákona
Vyhláška MMR č. 328/2006 Sb., kterou 	
se stanoví paušální částka nákladů řízení 
o přezkoumání úkonů zadavatele pro 
účely zákona o veřejných zakázkách
Vyhláška MMR č. 329/2006 Sb., 	
kterou se stanoví bližší požadavky na 
elektronické prostředky, elektronické 
nástroje a elektronické úkony při 
zadávání veřejných zakázek
Vyhláška MMR č. 330/2006 Sb., 	
o uveřejňování vyhlášení pro účely 
zákona o veřejných zakázkách
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Nový stavební zákon
Vnitřní předpis MěÚ v Jihlavě – Pravidla 	
k zadávání veřejných zakázek

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Vnitřní předpis MěÚ v Jihlavě – Pravidla 	
k zadávání veřejných zakázek

Životní situace
Podpora podnikání ve vybraných 	
regionech
Podpora regionální a místní 	
infrastruktury cestovního ruchu

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní 	
stanoviska z let 1998 – 2002
Věstník MMR ČR – celkem 10 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2002
Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrétní 	
odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 1998

Bytová politika8.4. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský 	
zákoník
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním 	
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon)
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu 	
některých věcí z majetku České 
republiky do vlastnictví obcí
Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů	
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích	
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 	
městě Praze
Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu 	
rozvoje bydlení
Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných 	
zakázkách
Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře 	
výstavby družstevních bytů
Zákon č. 107/2006 Sb., 	
o jednostranném zvyšování nájemného 
z bytu

Vyhláška MMR č. 372/2001 Sb., kterou 	
se stanoví pravidla pro rozúčtování 
nákladů na tepelnou energii na vytápění 
a nákladů na poskytování teplé užitkové 
vody mezi konečné spotřebitele
Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým 	
se stanoví podmínky státní finanční 
podpory hypotečního úvěrování bytové 
výstavby
Nařízení vlády č. 322/2000 Sb., kterým 	
se vydávají vzorové stanovy společenství 
vlastníků jednotek podle zákona 
o vlastnictví bytů
Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., 	
o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou dotace ke krytí 
části nákladů spojených s výstavbou 
bytů
Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., 	
o podmínkách poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na podporu regenerace 
panelových sídlišť
Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., 	
o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení ke krytí části úroků 
z úvěrů poskytnutých bankami 
právnickým a fyzickým osobám na 
opravy, modernizace nebo regenerace 
panelových domů
Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., 	
o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení na opravy a modernizace 
bytů
Nařízení vlády č. 466/2001 Sb., 	
o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení k úhradě nákladů 
spojených s jeho správou
Nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití 	
prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení formou úvěru na úhradu části 
nákladů spojených s výstavbou bytu 
osobami mladšími 36 let
Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., 	
o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení ke krytí části nákladů 
spojených s výstavbou bytů pro příjmově 
vymezené osoby
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Nařízení vlády č. 369/2003 Sb., 	
o použití prostředků SFRB ke krytí části 
nákladů spojených s výstavbou bytů 
Nařízení vlády č. 370/2004 Sb., 	
o použití finančních prostředků k úhradě 
úvěrů zajištěných SFRB
Nařízení vlády č. 616/2004 Sb., 	
o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu 
části nákladů spojených s výstavbou 
nebo pořízením bytu některými osobami 
mladšími 36 let
Nařízení vlády č. 465/2005 Sb., 	
k zákonu o podpoře výstavby 
družstevních bytů
Nařízení vlády č. 28/2006 Sb., 	
o podmínkách použití finančních 
prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení formou úvěru ke krytí části 
nákladů spojených s modernizací bytu 
některými osobami mladšími 36 let
Sdělení MMR č. 333/2006 Sb., 	
k zákonu o jednostranném zvyšování 
nájemného z bytu
Sdělení MMR č. 151/2007 Sb., 	
o roztřídění obcí do velikostních kategorií 
podle počtu obyvatel, o územním 
rozčlenění obcí seskupením katastrálních 
území, o výši základních cen za 1 m2 
podlahové plochy bytů, o cílových 
hodnotách měsíčního nájemného 
za 1 m2 podlahové plochy bytu, 
o maximálních přírůstcích měsíčního 
nájemného a o postupu při vyhledání 
maximálního přírůstku nájemného pro 
konkrétní byt
Bydlení (Evropská urbanistická charta)	
Koncepce bytové politiky	

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Vyhláška o tvorbě a užití prostředků 	
fondu pro rozvoj bydlení
Vyhláška o vytvoření a použití účelových 	
prostředků „Fondu rozvoje bydlení na 
území města Jihlavy“
Vyhláška o úpravě základního nájemného 	
z bytu podle polohy domu

Vyhláška o zřizování bytů přestavbou 	
z dosud nevyužívaných půdních prostor 
v domech v majetku města...
Vyhláška o úpravě základního nájemného 	
z bytu podle polohy domu
Domovní řád	

Metodické pokyny
Metodická příručka pro obce v oblasti 	
bydlení

Dotační tituly MMR
Programy a dotační tituly v letech 2006 	
a 2007
Programy pro rok 2004: Program 	
podpory výstavby nájemních bytů 
a technické infrastruktury
Program výstavby podporovaných bytů	
Program poskytování finanční podpory 	
na opravy vad panelové výstavby
Programy pro rok 2003: Program 	
podpory výstavby nájemních bytů 
a technické infrastruktury (MMR)
Program výstavby podporovaných bytů 	
(MMR)
Podpora hypotečního úvěrování (MMR)	
Podpora hypotečního úvěrování osobám 	
mladším 36 let (MMR)
Podpora oprav bytového fondu (MMR)	
Podpora regenerace panelových sídlišť 	
(MMR)
Podpora výstavby bytů a rodinných domů 	
pro osoby mladší 36 let (SFRB)
Úvěr obcím na opravy a modernizace 	
bytů (SFRB)
Podpora výstavby nájemních bytů 	
a domů s pečovatelskou službou (SFRB)
Podpora komplexních rekonstrukcí 	
bytových domů postavených panelovou 
technologií (SFRB)
Nařízení vlády č. 394/2002 Sb., 	
o poskytnutí finanční pomoci v oblasti 
bydlení fyzickým osobám postiženým 
povodněmi v roce 2002
Nařízení vlády č. 395/2002 Sb., 	
o poskytnutí nenávratné finanční pomoci 
v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo 



26

obcím postiženým povodněmi v roce 
2002 na úhradu nákladů spojených 
s odstraněním stavby pro bydlení
Nařízení vlády č. 396/2002 Sb., 	
o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu 
části nákladů spojených s výstavbou 
bytu fyzickými osobami postiženými 
povodněmi v roce 2002
Nařízení vlády č. 104/2003 Sb., 	
o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou dotace ke krytí 
části nákladů spojených s výstavbou 
bytů pro fyzické osoby postižené 
povodněmi v roce 2002
Programy pro rok 2001: Programy 	
podpor MMR
Programy pro rok 2000: Programy 	
podpory bydlení
Programy pro rok 1999: Programy 	
podpory bydlení
Program pomoci záplavami postiženým 	
obcím při zajišťování dočasného 
ubytování v letech 1997 a 1998
Program podpory výstavby nájemních 	
bytů a bytů v domech pro důchodce 
pro oblasti postižené záplavami v letech 
1997 a 1998
Programy pro rok 1998: Programy 	
podpory bydlení

Životní situace
Příspěvek na bydlení	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní 	
stanoviska z let 1997 – 2000
Věstník MMR ČR – celkem 78 	
konkrétních stanovisek z let 1997 – 
2003
Dotazy a odpovědi – celkem 3 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 1998 – 2003

Doprava8.5. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 	
dopravě
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 	
komunikacích
Doprava a mobilita (Evropská 	
urbanistická charta)
Jak zklidnit dopravu v obcích	

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Nařízení o vymezení oblastí města, ve 	
kterých lze místní komunikace... užít za 
cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy
Nařízení o vymezení úseků komunikací, 	
na kterých se nezajišťuje zimní údržba
Vyhláška o rozsahu, způsobu a lhůtách 	
pro odstraňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací...
Vyhláška, kterou se stanoví maximální 	
cena za výkon přiložení a odstranění 
technického prostředku k zabránění 
odjezdu...
Vyhláška o placeném stání silničních 	
motorových vozidel na místních 
komunikacích města Jihlavy

Životní situace
Dopravní nehoda se škodou do 20 000 Kč	  
Dopravní nehoda se škodou nad 20 000 Kč	  
Návrh na změnu dopravního značení 	
Návrh na zřízení dopravního zařízení – 	
krátkého příčného prahu 
Nespokojenost s veřejnou dopravou 	
Odevzdání řidičského průkazu nebo 	
mezinárodního řidičského průkazu 
Odhlášení již registrovaného vozidla na 	
nového provozovatele nebo vlastníka 
vozidla 
Povolení k umístění pevné překážky na 	
pozemní komunikaci 
Přidělení registrační značky vozidla 	
a vydání technického průkazu vozidla 
v případě jejich ztráty, poškození, odcizení 
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Registrace nového, dosud 	
neregistrovaného, vozidla 
Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel 	
Uzavírka pozemní komunikace 	
Vydání mezinárodního řidičského 	
průkazu 
Vydání řidičského průkazu 	
Vydání řidičského průkazu na základě 	
řidičského průkazu vydaného cizím 
státem 
Změna údajů v řidičském průkazu nebo 	
mezinárodním řidičském průkazu 
Zpoplatnění obecného užívání dálnice 	
a rychlostní silnice 
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení 	
mezinárodního řidičského průkazu 
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení 	
řidičského průkazu 
Zvláštní užívání – nadměrná přeprava 	
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče 	
nebo o výpis z bodového hodnocení 
Žádost o zápis změn údajů v registru 	
vozidel 

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 5 konkrétních 	
stanovisek z let 1999 – 2000
Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrétní 	
odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2004

Technická infrastruktura8.6. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 	
energií
Vyhláška MMR č. 372/2001 Sb., kterou 	
se stanoví pravidla pro rozúčtování 
nákladů na tepelnou energii na vytápění 
a nákladů na poskytování teplé užitkové 
vody mezi konečné spotřebitele
Vyhláška Mze č. 428/2001 Sb., kterou 	
se provádí zákon č. o vodovodech 
a kanalizacích 
Vyhláška MZe č. 139/2003 Sb., o evidenci 	

stavu povrchových a podzemních vod 
a způsobu ukládání údajů do informačního 
systému veřejné správy
Vyhláška Mze č. 140/2003 Sb., 	
o plánování v oblasti vod 
Vyhláška MPO č. 148/2007 Sb., 	
o energetické náročnosti budov

Dotační tituly
Dotační tituly a granty MPO z let 1998 	
– 2007
Dotační tituly a granty MMR z let 2006 	
a 2007
Dotační tituly a granty MŽP a SFŽP z let 	
1998 – 2000

Úspory energie 
Vzorové projekty energetických úspor	
Úspory energie (příručka nejen pro 	
pracovníky komunální sféry)

Cestovní ruch 8.7. 

Životní situace
Krach cestovní kanceláře 	
Podání žádosti o poskytnutí dotace na 	
podporu cestovního ruchu 
Podpora regionální a místní 	
infrastruktury cestovního ruchu 
Podpora regionálních a místních služeb 	
cestovního ruchu 
Vydání cestovního dokladu 	
Změny údajů v cestovních dokladech	
Ztráta nebo odcizení cestovních údajů 	
v zahraničí 

Dotační tituly MMR
Státní program podpory cestovního 	
ruchu
Programy podpor MMR na rok 2001	

Další materiály k této problematice
Věstník MMR ČR – celkem 27 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2003 
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Regionální rozvoj8.8. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 	
regionálního rozvoje
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci 	
při obnově území
Nařízení vlády č. 399/2002 Sb., kterým 	
se provádí zákon o státní pomoci při 
obnově území
Evropská urbanistická charta	

Vesnice roku 2007
Charakteristika předmětu soutěže	
Podmínky soutěže	
Výsledky soutěže	
Slavnostní vyhodnocení celostátní soutěže	

Životní situace
Podpora podnikání ve vybraných 	
regionech

Dotační tituly MMR
Programy pro rok 2003: Program obnovy 	
venkova
Regionální program podpory 	
rozvoje regionů na úrovni NUTS 2 
Moravskoslezsko a Severozápad
Regionální program podpory rozvoje 	
hospodářsky slabých a strukturálně 
postižených regionů
Regionální program podpory obnovy 	
a výstavby technické infrastruktury 
v bývalých vojenských újezdech Ralsko 
a Mladá
Programy pro rok 2001: Programy 	
podpor MMR
Programy pro rok 1999: Programy 	
podpory regionálního rozvoje
Program obnovy venkova	

Dotační tituly MZe
Program rozvoje venkova České republiky 	
na období 2007 – 2013 

Další materiály k této problematice
Věstník MMR ČR – celkem 59 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2003

Veřejný pořádek a bezpečnost9. 

Policie, pořádek a bezpečnost9.1. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu 	
shromažďovacím 
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování 	
občanů
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním	
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii	
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním 	
soudu
Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro 	
studium totalitních režimů a o Archivu 
bezpečnostních složek
Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se 	
provádí zákon č. o obecní policii 
Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým 	
se stanoví podrobnější úprava vztahů 
Policie ČR k orgánům obcí a obecní 
policii 

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Vyhláška o chovu a držení zvířat na 	
území města
Tržní řád města Luhačovice	
Vyhláška o místních záležitostech 	
veřejného pořádku
Vyhláška o pracovním stejnokroji 	
zaměstnanců Městské policie Jihlava
Vyhláška o Městské policii	
Tržní řád města Jihlavy	
Vyhláška Města Jihlavy o chovu psů 	
a jiných domácích a hospodářských 
zvířat
Vyhláška Města Jihlavy o zákazu prodeje 	
alkoholických nápojů v prodejních 
jednotkách a stanovení doby nočního 
klidu od 22.00 do 06.00 hodin
Vyhláška o plakátovaní	
Vyhláška o zřízení Městské policie 	
v Jihlavě 

Životní situace
Podání stížnosti na příslušníka Policie 	
ČR
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Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní 	
stanovisko z roku 1998
Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v roce 2001 – 2005

Požární ochrana9.2. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární 	
ochraně
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 	
záchranném systému
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., 	
k provedení zákona o požární ochraně
Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., 	
o posuzování zdravotní způsobilosti 
členů jednotek SDH obcí
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., 	
o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., 	
o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany
Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., 	
k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Požární řád Statutárního města Jihlavy	
Požární řád Města Luhačovice	

Životní situace
Postup občana při vzniku požáru	
Únik nebezpečné chemické látky do 	
životního prostředí
Vyhlášení varovného signálu	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní 	
stanoviska z let 1999 – 2002
Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrétní 	
odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2001

Krizové řízení, obrana státu9.3. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně 	
utajovaných skutečností
Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu 	
branné povinnosti a o vojenských 
správních úřadech (branný zákon)
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 	
záchranném systému
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 	
řízení
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci 	
při obnově území postiženého živelní 
nebo jinou pohromou
Zákon č. 261/2002 Sb., kterým se 	
mění podmínky pro použití půjčky 
poskytované na základě nařízení vlády 
č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční 
pomoci v oblasti bydlení občanům 
postiženým povodněmi v roce 1997 
nebo v roce 1998, a podmínky pro 
použití půjčky poskytované na základě 
nařízení vlády č. 148/1997 Sb., 
o poskytování bezúročné půjčky na 
bytovou výstavbu
Zákon č. 585/2004 Sb., branný zákon č. 	
Nařízení vlády č. 190/1997 Sb., 	
o poskytnutí finanční pomoci v oblasti 
bydlení občanům postiženým povodněmi 
v roce 1997 nebo v roce 1998
Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., 	
kterým se stanoví seznamy utajovaných 
skutečností
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 	
k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
Nařízení vlády č. 394/2002 Sb., 	
o poskytnutí finanční pomoci v oblasti 
bydlení fyzickým osobám postiženým 
povodněmi v roce 2002
Nařízení vlády č. 395/2002 Sb., 	
o poskytnutí nenávratné finanční pomoci 
v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo 
obcím postiženým povodněmi v roce 
2002 na úhradu nákladů spojených 
s odstraněním stavby pro bydlení
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Nařízení vlády č. 396/2002 Sb., 	
o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu 
části nákladů spojených s výstavbou 
bytu fyzickými osobami postiženými 
povodněmi v roce 2002
Nařízení vlády č. 399/2002 Sb., 	
kterým se provádí zákon č. 12/2002 
Sb., o státní pomoci při obnově území 
postiženého živelní nebo jinou pohromou
Nařízení vlády č. 104/2003 Sb., 	
o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou dotace ke krytí 
části nákladů spojených s výstavbou 
bytů pro fyzické osoby postižené 
povodněmi v roce 2002
Vyhláška NBÚ č. 56/1999 Sb., 	
o zajištění bezpečnosti informačních 
systémů nakládajících s utajovanými 
skutečnostmi, provádění jejich 
certifikace a náležitostech certifikátu
Vyhláška NBÚ č. 339/1999 Sb., 	
o objektové bezpečnosti
Vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou 	
se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., 	
o některých podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného systému
Vyhláška MF č. 186/2002 Sb., kterou se 	
stanoví náležitosti přehledu o předběžném 
odhadu nákladů na obnovu majetku 
sloužícího k zabezpečení základních 
funkcí v území postiženém živelní nebo 
jinou pohromou a vzor pověření osoby 
pověřené krajem zjišťováním údajů 
nutných pro zpracování tohoto přehledu
Vyhláška MV č. 380/2002 Sb. k přípravě 	
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Vyhláška NBÚ č. 137/2003 Sb., 	
o stanovení stupně utajení a o zajištění 
administrativní bezpečnosti
Bezpečnostní strategie České republiky	
Vládní program boje proti korupci 	
v České reublice a Zpráva o korupci 
v České republice a možnostech 
účinného postupu proti tomuto 
negativnímu společenskému jevu

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 5 konkrétních 	
stanovisek z let 1998 – 2003
Věstník MMR ČR – celkem 2 konkrétní 	
stanoviska z roku 1998
Dotazy a odpovědi – celkem 3 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 1998 – 2003

Peněžité pokuty a náhrady,  9.4. 
soudní řízení

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon	
Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní 	
řád
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení 	
(správní řád)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích	
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti 	
za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem
Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování 	
některých kompetenčních sporů
Zákon č. 150/2002 Sb., Soudní řád 	
správní
Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním 	
arbitrovi
Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu 	
zajištění majetku a věcí v trestním řízení
Zákon č. 37/2004 Sb. Zákon č. 	
o pojistné smlouvě
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád	

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Vyhláška Města Jihlavy o zákazu prodeje 	
alkoholických nápojů v prodejních 
jednotkách a stanovení doby nočního 
klidu od 22.00 do 06.00 hodin

Životní situace
Podání stížnosti k Evropskému soudu 	
pro lidská práva
Uplatnění nároku na náhradu škody 	
způsobené při výkonu státní moci
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Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 17 konkrétních 	
stanovisek z let 1998 – 2004
Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 1999 – 2003  

Veřejná politika10. 

Zdravotnictví10.1. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 	
záchranném systému
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 	
pojištění
Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., 	
o posuzování zdravotní způsobilosti 
členů jednotek SDH obcí
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 	
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., 	
o hygienických požadavcích na prostory 
a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Životní situace
Nakládání s nepoužitelnými léčivy 	
Odvod pojistného na veřejné zdravotní 	
pojištění hrazené státem 
Odvod pojistného na veřejné zdravotní 	
pojištění za OSVČ 
Odvod pojistného na veřejné zdravotní 	
pojištění za zaměstnance 
Oznámení důležitých změn zdravotní 	
pojišťovně 
Podezření z onemocnění způsobeného 	
požitím zdravotně závadné potraviny 
Podmínky pořádání zotavovací akce pro 	
děti 
Pojistné placené OSVČ, která je 	
současně zaměstnancem (a samostatná 
výdělečná činnost není hlavním zdrojem 
příjmů) 
Poskytnutí informace o kvalitě vody 	
pitné a vody určené ke koupání osob 

Reklamace zkažené potraviny 	
Stížnost na porušování povinností 	
v oblasti ochrany veřejného zdraví 
(nadměrný hluk a vibrace) 
Úhrada pojistného na veřejné zdravotní 	
pojištění u OSVČ, která zahajuje 
samostatnou výdělečnou činnost 
Změna zdravotní pojišťovny a registrace 	
u nově zvolené zdravotní pojišťovny 
Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné 	
na veřejné zdravotní pojištění

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 16 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2006

Sociální politika10.2. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině	
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním 	
zabezpečení
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti 	
orgánů České republiky v sociálním 
zabezpečení
Zákon č. 463/1991 Sb., o životním 	
minimu
Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální 	
potřebnosti 
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci 	
a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 	
podpoře 
Zákon č. 359/1999 Sb., 	
o sociálně‑právní ochraně dětí
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech 	
příslušníků národnostních menšin 
Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické 	
službě
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 	
službách
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním 	
a existenčním minimu
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 	
v hmotné nouzi
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 	
pojištění



32

Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., 	
kterou se provádí zákon č. o sociálním 
zabezpečení a zákon č. o působnosti 
orgánů České republiky v sociálním 
zabezpečení
Vyhláška MPSV č. 82/1993 Sb., 	
o úhradách za pobyt v zařízeních sociální 
péče
Vyhláška MPSV č. 83/1993 Sb., 	
o stravování v zařízeních sociální péče
Vyhláška MPSV č. 504/2006 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
o pomoci v hmotné nouzi
Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách
Národní plán zaměstnanosti České 	
republiky

Životní situace
Důchodové pojištění osoby samostatně 	
výdělečně činné 
e‑Podání Evidenční listy důchodového 	
pojištění 
e‑Podání Přihláška/odhláška 	
zaměstnance k nemocenskému pojištění 
Nemocenské dávky 	
Nemocenské – OSVČ 	
Invalidita a žádost o invalidní důchod 	
Odchod do starobního důchodu 	
Peněžitá pomoc v mateřství 	
Podpora v nezaměstnanosti 	
Pohřebné 	
Přídavek na dítě 	
Příspěvek na bydlení 	
Rodičovský příspěvek 	
Sirotčí důchod 	
Ukončení zaměstnání v EU, EHP nebo 	
Švýcarsku 
Vdovecký důchod 	
Vdovský důchod 	
Výplata důchodu 	
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství 	
a mateřství 
Žádost o dávku sociální péče	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 46 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2007
Dotazy a odpovědi – celkem 30 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1998 
– 2007

Politika zaměstnanosti10.3. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce	
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu 	
a odměně za pracovní pohotovost v rozp. 
a někt. dalších organizacích a orgánech 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních 	
z příjmů
Zákon č. 435/2004 Sb., 	
o zaměstnanosti
Zákon č. č. 251/2005 Sb., o inspekci 	
práce
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce	
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 	
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým 	
se stanoví katalog prací a kvalifikační 
předpoklady
Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., 	
o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě
Nařízení vlády č. 557/2006 Sb., 	
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti 
vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu 
na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti nebo při invaliditě a o 
úpravě náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých (úprava náhrady)
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 	
o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 	
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 
pracovního prostředí a o výši příplatku 
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ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., 	
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných 
důležitých osobních překážek v práci
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 	
se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci
Nařízení vlády č. 366/2007 Sb., 	
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti 
vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu 
na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti nebo při invaliditě a o 
úpravě náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých (úprava náhrady)
Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu 	
kulturních a sociálních potřeb
Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou 	
se provádí zákon o zaměstnanosti
Národní plán zaměstnanosti České 	
republiky

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Pracovní řád Městského úřadu v Jihlavě	

Životní situace
Doručení exekučního příkazu 	
Doručení výzvy k zaplacení daňového 	
nedoplatku v náhradní lhůtě 
Důchodové pojištění osoby samostatně 	
výdělečně činné 
e‑Podání Evidenční listy důchodového 	
pojištění 
e‑Podání Přehledů o příjmech a výdajích 	
OSVČ 
Oznámení změny registračních údajů 	
Placení daní na účet finančního úřadu 	
Podání přiznání k dani z nemovitostí 	
Podání přiznání k DPH 	
Posečkání daně 	
Postup při daňové exekuci 	
Příspěvek na dopravu zaměstnanců 	
Příspěvek na vytvoření chráněného 	
pracovního místa 
Příspěvek na zřízení společensky 	

účelného pracovního místa 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 	
Rekvalifikace uchazeče o zaměstnání 	
nebo zájemce o zaměstnání 
Ukončení zaměstnání v EU, EHP nebo 	
Švýcarsku 
Vznik povinnosti podat daňové přiznání 	
a hlášení k dani z příjmů fyzických osob 
Vznik povinnosti podat daňové přiznání 	
k dani silniční 
Zaměstnávání starobních důchodců 	
Zrušení registrace 	
Ztráta zaměstnání 	
Žádost o poskytnutí příspěvku na veřejně 	
prospěšné práce 
Žádost o prodloužení lhůty k podání 	
daňového přiznání 
Žádost o souhlas správce daně 	
s ukončením činnosti 
Žádost o vrácení přeplatku daně 	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 9 konkrétních 	
stanovisek z let 2001 – 2006
Dotazy a odpovědi – celkem 5 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1998 
– 2006

Školství, tělovýchova a sport10.4. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 76/1978 Sb., o školských 	
zařízeních
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě 	
a samosprávě ve školství
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon	
Vyhláška MZ č. 108/2001 Sb., kterou se 	
stanoví hygienické požadavky na prostory 
a provoz škol, předškolních zařízení 
a některých školských zařízení
Vyhláška MŠMT č. 112/2003 Sb., 	
o náležitostech zřizovací listiny 
a podmínkách pro rozhodování o zřízení, 
změnách a zrušení škol a školských 
zařízení jako státních příspěvkových 
organizací
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Vyhláška MŠMT č. 65/2005 S., 	
o krajských normativech
Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., 	
o školním stravování
Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., 	
o školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních a školských účelových 
zařízeních
Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., 	
o dokumentaci škol a školských zařízení
Vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., 	
o hygienických požadavcích na prostory 
a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Vyhláška MŠMT č. 208/2007 Sb., 	
o podrobnostech stanovených 
k provedení zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání
Vyhláška MŠMT č. 263/2007 Sb., 	
kterou se stanoví pracovní řád pro 
zaměstnance škol a školských zařízení 
zřízených Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí 
nebo dobrovolným svazkem obcí
Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací 	
soustavy v České republice

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Vyhláška o příspěvku na částečnou 	
úhradu neinvestičních nákladů MŠ
Vyhláška o placení příspěvku na 	
částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů MŠ a školní družiny ZŠ 
v Luhačovicích
Vyhláška o stanovení příspěvku na 	
částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů MŠ, ŠD a ŠK zřizovaných 
Městem Jihlava

Životní situace
Dodatečný odklad povinné školní 	
docházky 
Legalizace dokladů o vzdělání vydaných 	
v ČR za účelem jejich použití v zahraničí 
Odklad povinné školní docházky 	
Sportovní třídy na základních školách – 	
možnosti pro zařazení žáka 

Stížnost na školu nebo školské zařízení 	
Zařazení dětí do mateřské školy 	
Zařazování dětí do speciálních škol 	
a speciálních školských zařízení 
Zařazení dětí do základní školy 	
Žádost o pověření k vydávání dokladů 	
o kvalifikaci po ukončení rekvalifikace 
Žádost o příspěvek na školní pomůcky	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 7 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2007
Dotazy a odpovědi – celkem 11 	
konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1997 
– 2007

Kultura10.5. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví	
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní 	
památkové péči
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon	
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách 	
a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb
Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích 	
a náboženských společnostech
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 	
a spisové službě
Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách 	
obcí
Nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým 	
se stanoví pravidla poskytování dotací na 
podporu knihoven
Vyhláška MK č. 88/2002 Sb., 	
k provedení zákona č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních 
služeb
Vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
o archivnictví a spisové službě
Vyhláška MV č. 646/2004 Sb., 	
o podrobnostech výkonu spisové služby
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Životní situace
Návrh na prohlášení věci za kulturní 	
památku 
Návrh na zrušení prohlášení věci za 	
kulturní památku 
Stížnost na technicky nekvalitní příjem 	
rozhlasových a televizních programů 
Stížnost občana na rušení přijímaného 	
televizního nebo rozhlasového signálu 
Zájem o provozování rozhlasového 	
vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů 
Zájem o provozování televizního nebo 	
rozhlasového převzatého vysílání 
prostřednictvím družic nebo kabelových 
systémů 
Zájem o provozování televizního nebo 	
rozhlasového vysílání s původním 
programem 

Metodické pokyny
Vymezení standardu veřejných 	
knihovnických a informačních služeb

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní 	
stanovisko z roku 2007
Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2001 – 2004

Zemědělství 10.6. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě 	
vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 	
zemědělského půdního fondu
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní 	
zákon)
Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách 	
převodu zemědělských a lesních 
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 	
zákon)
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti	

Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým 	
se stanoví podpůrné programy k podpoře 
mimoprodukčních funkcí zemědělství, 
k podpoře aktivit podílejících se na 
udržování krajiny, programy pomoci 
k podpoře méně příznivých oblastí 
a kritéria pro jejich posuzování
Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou 	
se stanoví seznam významných vodních 
toků a způsob provádění činností 
souvisejících se správou vodních toků
Vyhláška MZe č. 139/2003 Sb., 	
o evidenci stavu povrchových 
a podzemních vod a způsobu ukládání 
údajů do informačního systému veřejné 
správy
Vyhláška MZe č. 140/2003 Sb., 	
o plánování v oblasti vod

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Vyhláška Města Jihlavy o chovu psů 	
a jiných domácích a hospodářských 
zvířat

Životní situace
Kácení porostů v přírodních rezervacích 	
Těžba dřeva v lese 	
Vyhlašování rybářských revírů a povolení 	
výkonu rybářského práva 
Návrh na ustanovení rybářské stráže 	
Žádost o udělení výjimky z ustanovení 	
§ 13 zákona o rybářství 
Žádost o vydání rybářského lístku	

Metodické pokyny
Metodický pokyn Pozemkového fondu 	
České republiky pro souběžnou realizaci 
zákona č. 95/1999 Sb. a zákona 
č. 229/1991 Sb. v platném znění

Dotační tituly
Státní program na podporu úspor 	
energie a obnovitelných zdrojů energie 
pro rok 2000 – část C
Nařízení vlády č. 24/1999 Sb., kterým 	
se stanoví na rok 1999 podpůrné 
programy k podpoře mimoprodukčních 
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funkcí zemědělství, k podpoře aktivit 
podílejících se na udržování krajiny 
a programy pomoci k podpoře méně 
příznivých oblastí
Podmínky pro poskytování podpor 	
Ministerstvem zemědělství pro rok 1998

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 8 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2004

Životní prostředí10.7. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním 	
prostředí
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 	
přírody a krajiny
Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování 	
vlivů rozvojových koncepcí a programů 
na životní prostředí
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní 	
zákon)
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 	
informace o životním prostředí
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 	
energií 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 	
vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech	
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 	
zákon)
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 	
prevenci
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 	
ovzduší
Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických 	
zahradách
Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře 	
využívání obnovitelných zdrojů
Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., 	
o pravidlech pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu na podporu 
hospodárného nakládání s energií 
a využívání jejích obnovitelných 
a druhotných zdrojů
Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu 	

odpadového hospodářství České 
republiky
Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., 	
o integrovaném registru znečišťování
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., 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
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., 	
o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou 	
se stanoví seznam významných vodních 
toků a způsob provádění činností 
souvisejících se správou vodních toků
Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., 	
o způsobu a rozsahu zpracovávání 
návrhu a stanovování záplavových území
Vyhláška MZe č. 139/2003 Sb., 	
o evidenci stavu povrchových 
a podzemních vod a způsobu ukládání 
údajů do informačního systému veřejné 
správy
Vyhláška Mze č. 140/2003 Sb., 	
o plánování v oblasti vod
Vyhláška Mze č. 391/2004 Sb., 	
o evidenci stavu povrchových 
a podzemních vod a o způsobu 
zpracování v ISVS
Vyhláška Mze č. 142/2005 Sb., 	
o plánování v oblasti vod
Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., 	
o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu
Vyhláška MŽP č. 352/2005 Sb., 	
o nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady
Státní program ochrany přírody a krajiny	
Životní prostředí a příroda ve městech 	
(Evropská urbanistická charta)

Vybrané vyhlášky měst a obcí
Vyhláška o provádění speciální ochranné 	
deratizace
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Vyhláška o některých omezujících 	
opatřeních k zabezpečení ochrany před 
hlukem
Vyhláška, kterou se stanoví systém 	
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů...
Vyhláška, kterou se stanoví systém 	
sběru, třídění, využívání a zneškodňování 
komunálního odpadu…
Vyhláška o zakládání, údržbě a ochraně 	
zeleně na území statutárního města 
Jihlavy
Vyhláška o nakládání s komunálním 	
odpadem
Vyhláška o čistotě na území města 	
Jihlavy

Životní situace
Únik nebezpečné chemické látky do 	
životního prostředí

Metodické pokyny
Povodně 2006 – praktické rady obcím, 	
podnikatelům a občanům
Zpracování základního popisu odpadů	

Problematika nakládání s vodami  
po 1. 1. 2008

Informace o zániku platnosti povolení 	
k vypouštění odpadních vod
Jak je to s vypouštěním odpadních vod 	
z domácností a jejich povolením?
Povolení k odběru vod (informační leták)	
Povolení k vypouštění odpadních vod 	
(informační leták)
Postup vodoprávních úřadů při vyřizování 	
podání a dotazů v návaznosti na 
mediální kampaň k zániku vybraných 
povolení k odběru povrchových 
a podzemních vod
Žádost o povolení k nakládání 	
s povrchovými nebo podzemními vodami
Žádost o povolení k odběru podzemních 	
vod pro potřeby jednotlivých občanů 
(domácností)
Žádost o povolení k vypouštění 	
odpadních vod do vod povrchových

Žádost o povolení k vypouštění 	
odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních pro potřeby jednotlivých 
občanů (domácností)
Žádost o prodloužení platnosti povolení 	
k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových nebo podzemních 
pro potřeby jednotlivých občanů 
(domácností)
Žádost o prodloužení platnosti povolení 	
k odběru povrchových nebo podzemních 
vod
Žádost o stavební povolení k domovní 	
čistírně odpadních vod, studni nebo 
jinému vodnímu dílu potřebnému 
k odběru podzemních vod pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností)
Žádost o stavební povolení k vodním 	
dílům
Žádost o povolení k užívání vodních děl	

Dotační tituly
Dotační tituly a granty MPO z let 1998 	
– 2007
Směrnice Ministerstva životního 	
prostředí o poskytování finančních 
prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky
Podpůrný program evropské unie ISPA	
Program péče o životní prostředí	

Úspory energie
ČEA, EKIS, KEA	
Příručka „Úspory energie“	
Vzorové projekty energetických úspor	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 5 konkrétních 	
stanovisek z let 1998 – 2006
Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrétní 	
odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2003

Informatika10.8. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 	
přístupu k informacím
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Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních 	
službách
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 	
osobních údajů
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 	
podpisu
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 	
systémech veřejné správy
Zákon č. 124/2002 Sb., o platebním 	
styku
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých 	
službách informační společnosti
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád	
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 	
komunikacích
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 	
utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti
Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., 	
kterým se upravuje součinnost 
orgánů státní správy s obcemi při 
zajišťování povinností obcí podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím
Nařízení vlády č. 168/2000 Sb., 	
o centrální adrese
Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým 	
se provádí zákon č. 227/2000 Sb., 
o elektronickém podpisu
Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým 	
se provádí zákon o elektronickém 
podpisu
Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým 	
se stanoví seznam utajovaných informací 
Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., 	
o zásadách stanovení úhrad a licenčních 
odměn za poskytování informací 
podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím
Vyhláška NBÚ č. 56/1999 Sb., 	
o zajištění bezpečnosti informačních 
systémů nakládajících s utajovanými 
skutečnostmi, provádění jejich 
certifikace a náležitostech certifikátu 
Vyhláška ÚOOÚ č. 366/2001 Sb., 	
o upřesnění podmínek stanovených v § 6 
a 17 zákona o elektronickém podpisu 

a o upřesnění požadavků na nástroje 
elektronického podpisu
Vyhláška MK č. 88/2002 Sb., 	
o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních 
služeb (knihovní zákon)
Vyhláška MI č. 496/2004 Sb., 	
o elektronických podatelnách
Vyhláška MI č. 378/2006 Sb., 	
o postupech kvalifikovaných 
poskytovatelů certifikačních služeb, 
o požadavcích na nástroje elektronického 
podpisu a o požadavcích na ochranu 
dat pro vytváření elektronických značek 
(vyhláška o postupech kvalifikovaných 
poskytovatelů certifikačních služeb)
Vyhláška MI č. 442/2006 Sb., 	
kterou se stanoví struktura informací 
zveřejňovaných o povinném subjektu 
způsobem umožňujícím dálkový přístup
Vyhláška MI č. 529/2006 Sb., 	
o požadavcích na strukturu a obsah 
informační koncepce a provozní 
dokumentace a o požadavcích na řízení 
bezpečnosti a kvality informačních 
systémů veřejné správy (vyhláška 
o dlouhodobém řízení informačních 
systémů veřejné správy)
Vyhláška MV č. 550/2006 Sb., kterou 	
se stanoví seznam dalších obecních 
úřadů, které vydávají ověřené výstupy 
z informačních systémů veřejné správy
Vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou 	
se stanoví seznam obecních úřadů 
a seznam zastupitelských úřadů, které 
vydávají ověřené výstupy z informačních 
systémů veřejné správy
Akční plán realizace SIP do konce roku 	
2002
Státní informační politika – cesta 	
k informační společnosti
Pravidla pro tvorbu přístupného webu	
Pravidla pro vyřizování elektronické pošty	
Elektronický podpis obcím	
Elektronická podání prostřednictvím PVS	
Česká pošta vydává kvalifikované 	
certifikáty
Kvalifikovaný zaměstnanecký certifikát	
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Vybrané vyhlášky měst a obcí
Zajištění postupu na MěÚ při 	
poskytování informací žadatelům dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím

Správní řád
Dotazy a odpovědi ke správnímu řádu	
Metodika doručování správních 	
písemností prostřednictvím poštovních 
zásilek
Vzory obálek	
Metodický návod pro vedení elektronické 	
úřední desky v územních samosprávných 
celcích
Nový správní řád a obecní policie	
Nový správní řád a elektronická 	
komunikace
Poznatky k novému správnímu řádu	
Úřední deska MUNIS	
Povinnosti plynoucí z nového správního 	
řádu
Elektronická podatelna MUNIS	
Úřední deska MUNIS	
Úřední deska dle nového správního řádu	
Úřední deska v novém správním řádu	
Podání a odeslání dle nového správního 	
řádu
Výpravna MUNIS	
Využití služeb České pošty při 	
doručování zásilek dle nového správního 
řádu
Sborník příspěvků týkající se nového 	
správního řádu
Poradní sbor ministra vnitra ke 	
správnímu řádu
Závěry ze zasedání	

Metodické pokyny
Prezentace obecního úřadu na internetu	
Příručka E‑zastupitele	
Příručka E‑zastupitele (summary in 	
English)
Pravidla pro tvorbu přístupného webu	
Pravidla pro vyřizování elektronické pošty	
Czech POINT	
Elektronická podání prostřednictvím PVS	
Elektronický podpis obcím	

Kvalifikovaný zaměstnanecký certifikát	
Moderní komunikace úřadu s občanem	
El. podpis při přeshraničním styku 	
v oblasti veřejných zakázek

Orgány státní správy
Ministerstvo informatiky	
České fórum pro informační společnost	

Dotační tituly MI
Národní politika pro vysokorychlostní 	
přístup 
Broadband strategie ČR	
Fórum pro vysokorychlostní přístup 	
k internetu
Výsledky dotačního řízení 	
Ministerstva informatiky na podporu 
vysokorychlostního internetu
Usnesení vlády ČR č. 105/2005 	
k návrhu Národní politiky pro 
vysokorychlostní přístup k internetu 
(Broadband strategie ČR)
Projekt internetizace knihoven	
Základní informace	
Usnesení vlády ČR č. 877/2004, 	
o Projektu internetizace knihoven 
a účasti státního rozpočtu ČR na 
financování tohoto projektu
Usnesení vlády ČR č. 1032/2006, 	
o pokračování Projektu internetizace 
knihoven
Podmínky účasti v projektu	
Žádost o připojení	
Prohlášení vlastníka nemovitosti	
Roky 2005 a 2006	

Konference Internet ve státní správě 
a samosprávě

ISSS 2007 – multimediální sborník	

Životní situace
Balení a podání poštovních zásilek 	
Dodání poštovních zásilek fyzickým 	
osobám 
Elektronický podpis 	
Jak požádat o informace z resortu 	
Ministerstva vnitra 



40

Podání žádosti o informace z resortu 	
Ministerstva spravedlnosti 
Zásilky do zahraničí 	
Změna místa dodání poštovních zásilek 	

Neziskové organizace11. 

Příspěvkové organizace11.1. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě 	
a samosprávě ve školství
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu 	
a odměně za pr. pohotovost v rozp. 
a někt. dalších organizacích a orgánech
Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu 	
některých dalších věcí, práv a závazků 
České republiky na kraje a obce
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým 	
se stanoví katalog prací a kvalifikační 
předpoklady
Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. 	
o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě
Vyhláška MF č. 505/2002 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro 
účetní jednotky, které jsou územními 
samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy 
a organizačními složkami státu
Vyhláška MŠMT č. 112/2003 Sb., 	
o náležitostech zřizovací listiny 
a podmínkách pro rozhodování o zřízení, 
změnách a zrušení škol a školských 
zařízení jako státních příspěvkových 
organizací
Vyhláška MF č. 84/2005 Sb., 	
o nákladech na závodní stravování 
a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených ÚSC

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 68 konkrétních 	
stanovisek z let 1997 – 2007
Dotazy a odpovědi – celkem 77 	

konkrétních odpovědí publikovaných 
v časopise Obec a finance v letech 1997 
– 2007 

Organizační složky státu11.2. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu 	
a odměně za pr. pohotovost v rozp. 
a někt. dalších organizacích a orgánech
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku 	
České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích
Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro 	
zastupování státu ve věcech majetkových
Zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon	
Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu 	
některých dalších věcí, práv a závazků 
České republiky na kraje a obce
Zákon o odpovědnosti za škodu 	
způsobenou při výkonu veřejné moci
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým 	
se stanoví katalog prací a kvalifikační 
předpoklady
Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. 	
o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě
Vyhláška MF č. 62/2001 Sb., 	
o hospodaření organizačních složek státu 
a státních organizací s majetkem státu
Vyhláška MF č. 505/2002 Sb., kterou 	
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro 
účetní jednotky, které jsou územními 
samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy 
a organizačními složkami státu

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 13 konkrétních 	
stanovisek z let 2000 – 2003
Dotazy a odpovědi – celkem 3 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2001 – 2003
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Rozpočtové a zálohové  11.3. 
organizace (zrušeny)

Související předpisy a dokumenty
Vyhláška MF č. 205/1991 Sb., 	
o hospodaření s rozpočtovými prostředky 
státního rozpočtu České republiky a o 
finančním hospodaření rozpočtových 
a příspěvkových organizací

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 9 konkrétních 	
stanovisek z let 1998 – 2001
Dotazy a odpovědi – celkem 4 konkrétní 	
odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v roce 1998

Ostatní neziskové organizace11.4. 

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 	
prospěšných společnostech 
Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích 	
a nadačních fondech
Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích 	
a náboženských společnostech
Vyhláška MK č. 232/2002 Sb., 	
kterou se provádí zákon o církvích 
a náboženských společnostech

Životní situace
Registrace občanského sdružení 	
Registrace politické strany nebo 	
poltického hnutí
Státní dotace pro nestátní neziskové 	
organizace (NNO)

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 4 konkrétní 	
stanoviska z let 1999 – 2006
Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrétní 	
odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2004

Evropská unie12. 

Základní dokumenty12.1. 

Související předpisy a dokumenty
Sdělení MZV č. 181/1999 Sb., o přijetí 	
Evropské charty místní samosprávy 
Evropská charta místní samosprávy	
Evropská urbanistická charta	
Koncepce zahraniční politiky České 	
republiky

Referendum, volby12.2. 

Související předpisy a dokumenty
Ústavní zákon č. 515/2002 Sb., 	
o referendu o přistoupení České 
republiky k Evropské unii
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do 	
Evropského parlamentu
Zákon č. 114/2003 Sb., o provádění 	
referenda o přistoupení České republiky 
k Evropské unii
Vyhláška MV č. 115/2003 Sb., kterou 	
se provádí některá ustanovení zákona 
č. 114/2003 Sb., o provádění referenda 
o přistoupení České republiky k Evropské 
unii
Vyhláška MV č. 409/2003 Sb., 	
k provedení zákona o volbách do 
Evropského parlamentu

Životní situace
Hlasování v místním referendu 	
Jak vyhlásit místní referendum 	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní 	
stanovisko z roku 2003

Přeshraniční spolupráce,  12.3. 
programy

Související předpisy a dokumenty
Vyhláška MF č. 231/2005 Sb., o účasti 	
státního rozpočtu na financování 
programů pořízení a reprodukce majetku
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Připravenost měst a obcí na čerpání 	
peněz z EU

Dotační tituly
Příprava projektů při využívání 	
finančních prostředků z fondů EU
Program přeshraniční spolupráce Phare	
Nástroj předvstupních strukturálních 	
politik – ISPA
Směrnice MŽP o podmínkách 	
předkládání předběžných žádostí 
o poskytnutí finančních prostředků 
v rámci podpůrného programu evropské 
unie ISPA
Program Culture 2000	

Dokumenty Centra pro regionální rozvoj 
České republiky

Podpora projektů z 1. výzvy SROP 	
(nastává fáze realizace)
Memoriál Karla Raise (netypický projekt 	
přeshraniční spolupráce)
Iniciativa Společenství INTERREG IIIA 	
Rok poté (zhodnocení zkušeností 	
z členství v Evropské unii)
INTERREG IIIA (aktuality v programu 	
a dosavadní zkušenosti Centra pro 
regionální rozvoj ČR)
Webové prostředí pro prezentaci 	
programů spolufinancovaných EU
Programy přeshraniční spolupráce, 	
kanalizační systém Ostravy, Evropské 
ceny za podnikání, Mapy ČR na 
stránkách CRR
Centrum obchodní spolupráce 	
Euroregionu Nisa v Jablonci nad Nisou, 
První projekt v rámci programu Phare 
2003/II
Mapový server Centra pro regionální 	
rozvoj ČR, Příklady realizovaných 
projektů v rámci Iniciativy Společenství 
INTERREG IIIA
Regionální rozvojový fond, Příklady 	
realizovaných projektů v rámci programu 
Phare CBC 2002, Program JPD 2
Iniciativa Společenství INTERREG IIIA	

Program Phare sehrál významnou úlohu 	
pro současné období
10 let od založení CRR ČR, Systém 	
managmentu kvality podle mezinárodní 
normy ISO 9001: 2000 v CRR ČR
Cíl – Evropská územní spolupráce	
INTERREG – společné řešení problémů	
CRR ČR a nejzajímavější realizované 	
projekty spolufinancované EU, Zlaté hory 
– sportovně rekreační lyžařský areál
Deset let Centra pro regionální rozvoj ČR 	

Strukturální fondy EU
Operační program Infrastruktura	
Programový dokument OP Infrastruktura	
Programový dodatek OP Infrastruktura	
Směrnice MŽP o poskytování finančních 	
prostředků z OP Infrastruktura + přílohy
Operační program Rozvoj venkova 	
a multifunkční zemědělství
Programový dokument OP RVMZ 	
Programový dodatek OP RVMZ 	
Pravidla pro žadatele OP RVMZ	
Instruktážní list pro vyplňování „Žádosti 	
o finanční pomoc z OP Zemědělství“
Společný regionální operační program	
Programový dokument SROP 	
Programový dodatek SROP	
Příručka pro žadatele + přílohy	
Iniciativy společenství	
INTERREG IIIA – informační brožura	
Průvodce programy INTERREG III B, 	
INTERREG III C
Program ČR – Sasko + dodatek	
Program ČR – Bavorsko + dodatek	
Program ČR – Sasko + dodatek	
Program ČR – Polsko + dodatek	
Program ČR – Rakousko + dodatek	
Program ČR – Slovensko + dodatek	
Fond soudržnosti	
Strategie Fondu soudržnosti	
Operační manuál + přílohy	

Další materiály k této problematice
Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní 	
stanovisko z roku 2005
Věstník MMR ČR – celkem 10 konkrétních 	
stanovisek z let 1999 – 2003
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Příručka člena zastupitelstva 
obce po volbách 2006

1. Základní principy fungování obce 
a jejích orgánů

1.1. Základní znaky právního postavení obce
1.2. Orgány obce a jejich vzájemné 

vztahy
1.3. Obecně závazné vyhlášky a nařízení 

obce
1.4. Volby do zastupitelstva obce

2. Finance a rozpočet
2.1. Rozpočet
2.2. Příjmy rozpočtu obce
2.3. Výdaje rozpočtu obce
2.4. Rozpočtový proces
2.5. Přezkum hospodaření

3. Hospodaření s majetkem obcí
3.1. Základní majetek obce a další 

nabývání majetku
3.2. Koupě a prodeje nemovitostí
3.3. Pronájem pozemků a nebytových 

prostor
3.4. Evidence majetku
3.5. Ochrana majetku
3.6. Spravování majetku
3.7. Infrastrukturní majetek
3.8. Spolupráce obcí ve vztahu k jejich 

majetku

4. Rozvoj obce
4.1. Strategický plán
4.2. Územní a regulační plán
4.3. Jak financovat rozvoj obce
4.4. Příprava projektů, získávání dotací 

a grantů

5. Veřejné služby obcí
5.1. Povinnost obce
5.2. Možnosti obce
5.3. Zabezpečení a odpovědnost

6. Veřejný pořádek a bezpečnost
6.1. Nástroje obce k zajištění veřejného 

pořádku

6.2. Obecní (městská) policie
6.3. Policie ČR a její spolupráce s obcí
6.4. Veřejný pořádek a bezpečnost při 

akcích s velkým počtem osob
6.5. Prevence kriminality
6.6. Požární ochrana
6.7. Integrovaný záchranný systém
6.8. Krizové řízení
6.9. Trest obecně prospěšných prací

7. Sociální politika obce
7.1. Sociální politika
7.2. Zdravotní politika obce
7.3. Problematika migrace, azylu a menšin
7.4. Podpora zaměstnanosti

8. Školství
8.1. Kdo školství spravuje
8.2. Co obec v oblasti základního 

vzdělávání musí
8.3. Co obec může
8.4. Kdo to platí

9. Kultura
9.1. Sociokulturní potenciál obce
9.2. Kulturní politika obce
9.3. Obec a kulturní zařízení
9.4. Ochrana památek a jejich 

regenerace
9.5. Financování kultury z obecního 

rozpočtu

10. Bydlení
10.1. Byty v majetku obce
10.2. Výstavba, rekonstrukce, údržba
10.3. Privatizace bytového fondu
10.4. Nájem bytu
10.5. Nájemné a úhrady za poskytované 

služby
10.6. Opatření proti dluhům za bydlení
10.7. Role zastupitele
10.8. Formy sociálního bydlení
10.9. Podpora bydlení

11. Životní prostředí
11.1. Role zastupitele
11.2. Ochrana přírody a krajiny
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11.3. Posuzování vlivů na životní prostředí
11.4. Ochrana ovzduší
11.5. Ochrana vod
11.6. Zemědělství, rybářství, lesní 

hospodářství
11.7. Odpady
11.8. Údržba zeleně
11.9. Financování péče o životní prostředí
11.10. Cesta ke zlepšení životního prostředí

12. Doprava
12.1. Dopravní sítě
12.2. Veřejná doprava, městská 

hromadná doprava a integrovaný 
dopravní systém

12.3. Bezpečnost dopravy

13. Efektivní organizace a administrativa obce
13.1. Moderní personalistika
13.2. Vnitřní komunikace
13.3. Kontrolní činnosti

14. V demokracii vzájemně komunikujeme
14.1. Komunikace s občany
14.2. Komunikace s médii
14.3. Petice, stížnosti, poskytování 

informací a ochrana osobních údajů
14.4. Komunikace s dalšími cílovými 

skupinami
14.5. Jak komunikovat efektivně a jak 

předcházet konfliktu

15. Kraje v České republice
15.1. Samostatná a přenesená 

působnost kraje
15.2. Vztahy obcí a krajů
15.3. Dozor nad samostatnou 

a přenesenou působností kraje
15.4. Asociace krajů České republiky

16. Obce a Evropská unie
16.1. Instituce Evropského společenství
16.2. Legislativa Evropského společenství
16.3. Evropská unie, partnerství 

a zahraniční spolupráce

17. Jak obce společně prosazují své zájmy
17.1. Obce v Evropě
17.2. Formy sdružení obcí
17.3. Svaz měst a obcí České republiky

18. Jak se vyznat v právních předpisech?

Problematika energetických 
úspor

1. Základní informace
1.1. Česká energetická agentura
1.2. Energetická konzultační 

a informační střediska
1.3. Krajské energetické agentury
1.4. Energetická info‑linka
1.5. Soutěž Energetický projekt
1.6. Internetové poradenské středisko
1.7. Energetický informační systém

2. Legislativa ČR
2.1. Zákony
2.2. Nařízení vlády
2.3. Usnesení vlády
2.4. Vyhlášky

3. Legislativa a dokumenty související s EU
3.1. Právní předpisy
3.2. Dokumenty

4. Dokumenty OSN

5. Dotační tituly
5.1. Státní program na podporu úspor 

energie a využití obnovitelných 
zdrojů energie

5.2. Vyhodnocení programů
5.3. Přehled podpořených akcí

6. Programy, dokumenty, studie
6.1. Národní program hospodárného 

nakládání s energií a využívání 
jejích obnovitelných a druhotných 
zdrojů

6.2. Operační program Průmysl 
a podnikání

6.3. Dokumenty, studie



45

7. Obnovitelné zdroje energie
7.1. Fotovoltaické elektrárny
7.2. Vodní elektrárny
7.3. Větrné elektrárny
7.4. Fototermika (ohřev vody)
7.5. Energie biomasy
7.6. Tepelná čerpadla

Konference Kontrola ve veřej-
né správě aneb cesta k respek-
tu a důvěře

Související předpisy a dokumenty
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 	
kontrolním úřadu
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 	
kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 420/2004 Sb., 	
o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí
Základní informace o konferenci	

Rozhovor s Ing. Františkem Dohnalem, 	
prezidentem NKÚ
Sborník konference	

Související prezentace
Postavení Nejvyššího kontrolního úřadu 	
v rámci systému správy státu
Kontroly ze strany NKÚ u obcí a krajů	
Nejčastější nálezy krajských úřadů 	
z přezkoumání hospodaření obcí 
a dobrovolných svazků obcí
Vnitřní kontrolní systémy v orgánech 	
veřejné správy
Přezkumy hospodaření jako součást 	
systému kontroly ve veřejné správě
Zřizovatelské funkce obce a kontrolní 	
mechanizmy
HVB Bank: Partner pro Správu 	
Finančních Prostředků Státu
Pozor, kontrola!	
SW podpora kontrolní činnosti 	
a monitoringu jejích závěrů
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Best Practices

Správní řád

V souvislosti s přijetím nového správního řádu 
vydalo Ministerstvo zemědělství několik de-
sítek komentovaných vzorů rozhodnutí, kte-
rá vydávají správní orgány. Ministerstvo ze-
mědělství se tím snaží eliminovat nedostatek 
zkušeností a znalostí o zásadních změnách 
u správních orgánů, a  přiblížit tak správní 
proces modernímu pojetí veřejné správy. 

Všechny tyto vzory správních rozhodnutí 
s komentářem byly nově zařazeny do Solóna, 
jsou k nalezení v kapitolách 1.1. Postavení, 
působnost, orgány obce, 7.5. Spisová služba 
a 10.8. Informatika.

Z nového správního řádu plyne mimo jiné povinnost pro všechny správní orgány mít od 
1. ledna 2006 zřízenou kromě klasické úřední desky i elektronickou úřední desku. 

Solón obsahuje potřebné informace související také s touto problematikou. K dispozici 
jsou kromě Metodického návodu pro vedení elektronické úřední desky v územních samo-
správných celcích, který vydalo Ministerstvo vnitra, také odborné články o úředních des-
kách podle nového správního řádu. O povinnosti zveřejňovat informace prostřednictvím in-
ternetu je samozřejmě zmíněno i v Příručce člena zastupitelstva obce po volbách 2006, 
konkrétně v kapitole 14.1. Komunikace s občany.

Zánik povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových nebo podzemních

Povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 
ukládá zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon. V roce 2003 byl přijat zákon č. 20/2004 Sb., 
kterým se tento vodní zákon mění. Ze zákona č. 20/2004 Sb. plyne, že k 1. lednu 2008 
zanikla povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která 
nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále. 
Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí zřídilo portál věnova-
ný nakládání s vodami po 1. lednu 2008   – www.zanikpovoleni.cz. Na něm jsou k dispozici 
bližší informace týkající se uvedené problematiky.

sítek komentovaných vzorů rozhodnutí, kte
rá vydávají správní orgány. Ministerstvo ze
mědělství se tím snaží eliminovat nedostatek 
zkušeností a znalostí o zásadních změnách 
u
proces modernímu pojetí veřejné správy. 

Všechny tyto vzory správních rozhodnutí 
s
jsou k
působnost, orgány obce
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V Solónovi je k uvedené problemati-
ce možné dohledat příslušnou legis-
lativu i potřebné dokumenty – nachá-
zí se v kapitole 10.7. Životní prostředí. 
Solón tak obsahuje v plném znění 
mimo jiné zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a změně některých zákonů 
včetně pozdějších změn a doplňků. 
Na problematiku vod pamatuje také 
Příručka člena zastupitelstva obce 
po volbách 2006: v kapitole 11. Ži-
votní prostředí je zahrnuta podkapi-
tola 11.5. Ochrana vod.

Nový stavební zákon

1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon). Jde o právní normu, která oproti staré právní úpravě na-
stavuje zcela nově úpravu územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. 
Nová koncepce právních předpisů stavebního práva přišla po třiceti letech, proto si zaslouží 
bližší objasnění. Ke správnému uplatňování této právní úpravy samozřejmě přispívá Minis-
terstvo pro místní rozvoj, v součinnosti s krajskými úřady a Ústavem územního rozvoje. 

V souvislosti s novým stavebním zákonem 
samozřejmě vyvstala řada otázek. V Solóno-
vi je možné nalézt v kapitole 8.2. Územní 
plán a stavební řízení souhrn nejčastějších 
dotazů a odpovědí na ně – průběžně je zpra-
covává Ústav územního rozvoje. Vzhledem 
k velkému počtu jsou otázky setříděny do 
jednotlivých tématických okruhů. Přínosná 
jsou rovněž stanoviska, metodická doporu-
čení a územně analytické podklady Odboru 
územního plánování MMR, který je ve spo-
lupráci s ostatními ministerstvy také prů-
běžně předkládá. V Příručce člena zastu-
pitelstva obce po volbách 2006 jsou této 
problematice věnovány kapitoly 4.1. Strate-
gický plán a 4.2. Územní a regulační plán.
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