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Elektronická publikace Solón je urče-
ná pro každodenní činnost na obecních 
a městských úřadech. Obsahuje aktu-
ální znění důležitých zákonů, vyhlášek, 
předpisů, nařízení a metodických poky-
nů z oblasti státní správy a samosprávy.  
 
Solón se snaží usnadnit orientaci v ne-
přeberném množství nejrůznějších in-
formací Vám všem – ať už na úřadě 
působíte jako noví starostové a zastu-
pitelé nebo zastáváte svou funkci již 
delší dobu. Abyste mohli rychle zvlád-
nout všechny neodkladné úkoly, kaž-
dý rok se Vám na stole objevuje spo-
lečně s prvním vydáním Solóna i jeho 
tištěný obsah. V něm jsou všechny zá-
kony a dokumenty přehledně rozděleny 
do dvanácti kapitol, takže velmi rych-
le dohledáte ty informace, které zrov-
na potřebujete.
 
Na úplném konci této brožurky najdete 
i pár tipů na to, jak se Solónem praco-
vat co možná nejrychleji a nejkomfort-
něji, a jak se rychle dostat k důležitým 
příspěvkům ze starších vydání Solóna. 
 
Věříme, že nejenom tento tištěný obsah, 
ale i práce se samotným Solónem bude 
pro Vás i v letošním roce přínosem. 
 

Nechte si posílat zdarma
 na svůj email 

aktuality z veřejné správy!

Na webových stránkách 
www.solon.cz stačí vyplnit 

kontaktní formulář a Solón Vám 
bude pravidelně zasílat aktuální 

monitoring Deníku veřejné správy. 
Se Solónem budete o všech 

novinkách informování vždy včas!

pro pracovníky veřejné správy
a návštěvníky knihoven
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Podrobný tištěný obsah SOLÓN

1. Obec

1.1. Postavení, působnost, orgány 

Metodické pokyny a dokumenty
§ Vliv nového občanského zákoníku na obce
§ Obce a nový občanský zákoník
§ Co se změní pro obce a města od 1. led-

na 2012
§ Katalogy agend a činností veřejné správy
§ Stanoviska Ministerstva vnitra
§ Stanoviska Úřadu pro ochranu osobních 

údajů
§ Kontrola výkonu samostatné působnosti
§ Právní úpravy v oblasti ÚSC
§ Veřejnoprávní smlouvy
§ Kritéria pro určení obce městem
§ Výkon funkce správce obce
§ Analýza zavedení přímé volby starostů
§ Rozsah informací poskytovaných členovi 

zastupitelstva obce v souvislosti s výko-
nem jeho funkce

§ Vyloučení člena zastupitelstva obce z hla-
sování pro existenci střetu zájmů

§ Výběr soudních rozhodnutí k územní sa-
mosprávě za rok 2012

Správní řád
§ Poradní sbor ministra vnitra ke správní-

mu řádu + Závěry ze zasedání
§ Dotazy a odpovědi ke správnímu řádu
§ Podání ve veřejné správě + Elektronický 

podpis jako náležitost některých úkonů, 
které jsou činěny vůči orgánům státu

§ Vzory správních rozhodnutí s komentá-
řem

§ Vzory usnesení v řízení o přestupcích
§ Metodika doručování správních písem-

ností prostřednictvím poštovních zásilek
§ Vzory obálek
§ Metodický návod pro vedení elektronické 

úřední desky v územních samosprávných 
celcích

§ Seznam právních předpisů upravujících 
povinnost zveřejňovat údaje na úředních 
deskách obcí a krajů

§ Nový správní řád a obecní policie
§ Některé poznatky k novému správnímu 

řádu
§ Povinnosti plynoucí z nového správního 

řádu
§ Úřední deska v novém správním řádu
§ Úřední deska dle nového správního řádu
§ Využití služeb České pošty při doručování 

zásilek dle nového správního řádu
§ Podání a odeslání dle nového správního 

řádu

Vyhlášky měst a obcí
§ Vzor obecně závazné vyhlášky statutární-

ho města, statut města

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. 82/1998 Sb., o odpovědnosti 

za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci

§ Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
§ Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním měs-

tě Praze
§ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do za-

stupitelstev obcí
§ Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 

s pověřeným OÚ a obcí s rozšířenou pů-
sobností

§ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
§ Zákon č. 22/2004 Sb., o místním refe-

rendu
§ Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský záko-

ník
§ Evropská charta místní samosprávy

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní sta-

novisko z roku 2000
§ Dotazy a odpovědi – celkem 19 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1999–2014
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1.2. Vnitřní členění, odborná způsobi-
lost, systém    odměňování

Metodické pokyny 
§ Čestná prohlášení podle zákona o střetu 

zájmů
§ Zločin, trest a evidence podle zákona 

o střetu zájmů
§ Černobílá novela zákona o střetu zájmů
§ Střet zájmů a technické řešení povinnos-

tí plynoucích ze zákona
§ Odměňování členů zastupitelstev územ-

ních samosprávných celků
§ Hlavní změny ve mzdovém účetnictví 

od 1. 1. 2012
§ Problematika zahrnutí cizinců s trvalým 

pobytem do celkového počtu obyvatel 
obce pro účely stanovení odměn členů 
zastupitelstva obce

§ Hlavní změny ve mzdovém účetnictví 
od 1. 1. 2013

§ Zveřejňování informací o platech a od-
měnách osob placených z veřejných pro-
středků

Související předpisy
§ Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odmě-

ně za pracovní pohotovost v rozpočtových 
a v některých dalších organizacích a or-
gánech

§ Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků

§ Zákon č. 218/2002 Sb., o službě stát-
ních zaměstnanců ve správních úřa-
dech a o odměňování těchto zaměstnan-
ců a ostatních zaměstnanců ve správních 
úřadech (služební zákon)

§ Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odbor-
né kvalifikace

§ Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
§ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění
§ Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dal-

ších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci

§ Zákon č. 179/2006 Sb., zákon o uznává-
ní výsledků dalšího vzdělávání

§ Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém po-
jištění zaměstnanců

§ Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., odmě-
nách za výkon funkce členům zastupitel-
stev

§ Nařízení vlády č. 557/2006 Sb., o úpra-
vě náhrady

§ Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě

§ Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým 
se stanoví okruh a rozsah jiných důleži-
tých 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 po-
zůstalých (úprava náhrady)

§ Nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpra-
vě náhrady za ztrátu na výdělku po skon-
čení pracovní neschopnosti vzniklé pra-
covním 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. 417/2010 Sb., o úpra-
vě náhrady za ztrátu na výdělku po skon-
čení pracovní neschopnosti vzniklé pra-
covním 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. 201/2010 Sb., o způ-
sobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu

§ Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o kata-
logu prací ve veřejných službách a správě

§ Nařízení vlády č. 9/2012 Sb., o úpravě 
náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním 
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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 po-
zůstalých (úprava náhrady)

§ Nařízení vlády č. 328/2013 Sb., o stano-
vení rozsahu a způsobu poskytovaní úda-
jů do Informačního systému o platech

§ Nařízení vlády č. 439/2013 Sb., o úpra-
vě náhrady za ztrátu na výdělku po skon-
čení pracovní neschopnosti vzniklé pra-
covním 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 MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní 
odborné způsobilosti úředníků ÚSC

§ Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípra-
vě a provádění úkolů ochrany obyvatel-
stva

§ Vyhláška MS č. 578/2006 Sb., kterou se 
stanoví struktura a formát formuláře pro 
podávání oznámení

§ Vyhláška MV č. 304/2012 Sb., o uznání 
rovnocennosti vzdělání úředníků územ-
ních samosprávných celků

§ Vyhláška MPSV č. 435/2013 Sb., o změ-
ně sazby základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel a stravné-
ho a o stanovení průměrné ceny pohon-
ných hmot pro účely poskytování cestov-
ních náhrad

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 7 konkrétních 

stanovisek z let 2003–2013 
§ Dotazy a odpovědi – celkem 21 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1999–2014

1.3. Obecně závazné vyhlášky a naří-
zení, smlouvy 

Metodické pokyny 
§ Přehled zákonných zmocnění pro vydá-

vání právních předpisů územních samo-
správných celků 

§ Obecně závazné vyhlášky obcí o veřej-
ném pořádku a čistotě

§ Oblasti veřejného pořádku ve vztahu 
k možnostem jejich regulace obecně zá-
vaznými vyhláškami obcí

§ Daň z nemovitosti

Vzory právních předpisů obcí
§ Vzor OZVO o vymezení školských obvodů
§ Vzor OZVO, kterou se stanovují pro sta-

noviště vozidel taxislužby podmínky pro 
uzavření smlouvy s právnickými nebo fy-
zickými osobami o užívání stanoviště, 
podmínky užívání stanoviště a Provozní 
řád upravující v souladu s místními pod-
mínkami pravidla provozu na stanovišti 
taxislužby včetně cenových podmínek

§ Vzor OZVO, kterou se stanovuje jako pod-
mínka k výkonu práce řidiče taxisluž-
by na území obce, povinnost prokázat 
zkouškou řidiče znalosti místopisu, práv-
ních předpisů upravujících taxislužbu 
a ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy 
taxametru a způsob provádění zkoušky

§ Vzor OZVO k zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku dle § 10 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů

§ Vzor OZVO, o stanovení systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem

§ Vzor OZVO o způsobu a podmínkách pře-
vozu a přechodného uložení zemřelých

§ Vzor OZVO, kterou se stanovuje úhrada 
vodného a stočného ve dvousložkové for-
mě

§ Vzor OZVO, kterou se stanovuje způsob 
náhradního zásobování vodou a náhrad-
ního odvádění odpadních vod

§ Vzor OZVO k zajištění udržování čisto-
ty ulic a jiných veřejných prostranství, 
k ochraně veřejné zeleně a k užívání zaří-
zení obce sloužících potřebám veřejnosti

§ Vzor OZVO o zřízení a zrušení obecní po-
licie a stanovení podrobností o stejnokro-
ji a jeho nošení



8

§ Vzor OZVO, kterou se stanovuje statut 
územně členěného statutárního města

§ Vzor OZVO o poplatku za komunální od-
pad

§ Vzor OZVO k trvalému označování psů 
a evidenci jejich chovatelů

§ Vzor1, Vzor2 OZVO o loteriích a jiných po-
dobných hrách dle § 17 odst. 11 a § 50 
odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o lote-
riích a jiných podobných hrách

§ Vzor OZVO, kterou se nařizuje pro úze-
mí obce nebo jeho část provedení spe-
ciální ochranné dezinsekce a deratizace 
k ochraně zdraví před vznikem a šířením 
infekčních onemocnění

§ Vzor OZVO, kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství 
a vymezují prostory pro volné pobíhání 
psů

§ Vzor OZVO, kterou se stanoví zóna 
s omezením provozu motorových vozidel 
na území obce

§ Vzor OZVO, kterou se stanovují podmínky 
pro spalování suchých rostlinných mate-
riálů

§ Vzor OZVO, o vedení technické mapy 
obce

§ Vzor OZVO, kterými se stanovují koefici-
enty pro výpočet daně z nemovitostí

§ Vzor OZVO, kterou se stanoví systém ko-
munitního kompostování a způsob využi-
tí zeleného kompostu k údržbě a obnově 
veřejné zeleně na území obce

§ Vzor OZVO, kterou se stanovují závazné 
podmínky pro pořádání, průběh a ukon-
čení veřejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podniků, včetně tanečních 
zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku

§ Vzor OZVO, kterou se reguluje prodej, po-
dávání a konzumace alkoholických nápo-
jů v případě konání kulturní, společenské 
nebo sportovní akce přístupné veřejnosti

§ Vzor OZVO, kterou se zcela nebo čás-
tečně osvobozují od daně z nemovitostí 

na území obce nemovitosti dotčené živel-
ní pohromou

§ Vzor OZVO, kterou se stanoví ceny sta-
vebních pozemků v cenové mapě

§ Vzor OZVO, kterou se stanovují místní po-
platky

- Vzor 1 – poplatek ze psů,
- Vzor 2 – poplatek za lázeňský nebo rekre-

ační pobyt,
- Vzor 3 – poplatek za užívání veřejného 

prostranství,
- Vzor 4 – poplatek ze vstupného,
- Vzor 5 – poplatek z ubytovací kapacity,
- Vzor 6 – poplatek za povolení k vjezdu 

s motorovým vozidlem do vybraných míst 
a částí měst,

- Vzor 7 – poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpa-
dů,

- Vzor8 – poplatek za zhodnocení staveb-
ního pozemku možností jeho připojení 
na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

§ Vzor OZVO, kterou se reguluje kouření 
na veřejně přístupných dětských hřištích, 
sportovištích, ve vnitřních prostorách 
budov určených pro pořádání sportov-
ních, kulturních a společenských akcí 
a na sportovních, kulturních a společen-
ských akcích určených nebo vyhrazených 
osobám mladším 18 let.

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní sta-

novisko z roku 2010
§ Dotazy a odpovědi – celkem 6 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 2001–2013

§ Věstník MMR ČR – celkem 6 konkrétních 
stanovisek z roku 2002
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1.4. Dobrovolné svazky obcí, zájmová 
sdružení obcí, SMO ČR

Metodické pokyny 
§ Zájmová sdružení obcí – stanovy
§ Zájmová sdružení obcí – účtování
§ Zájmová sdružení obcí – několik pozná-

mek k svazkům a sdružením venkovských 
obcí

Svaz měst a obcí České republiky
§ 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 2 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2003 a 2010

1.5. Metodika financování

Metodické pokyny
§ Metodika financování obcí a hl. m. Prahy 

pro roky 2001–2014
§ Metodika financování krajů pro roky 

2005–2014
§ Metodiky financování místních rozpočtů 

pro roky 2000–1998

Obr. 1: Ukázka z kapitoly Obecně závazné vyhlášky a nařízení, smlouvy
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2. Kraj

2.1. Postavení, působnost, orgány

Dokumenty
§ Mapa VÚSC

Metodické pokyny a dokumenty
§ Právní úpravy v oblasti ÚSC
§ Výběr soudních rozhodnutí k územní sa-

mosprávě za rok 2012
§ Stanoviska Úřadu pro ochranu osobních 

údajů

Související předpisy
§ Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 
§ Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvo-

ření VÚSC 
§ Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti 

za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci

§ Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 
§ Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském refe-

rendu

Další materiály k této problematice
§ Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2002 a 2003

§ Metodika financování krajů pro roky 
2005–2014

2.2. Vnitřní členění, odborná způsobi-
lost, systém    odměňování

Metodické pokyny 
§ Čestná prohlášení podle zákona o střetu 

zájmů
§ Zločin, trest a evidence podle zákona 

o střetu zájmů
§ Černobílá novela zákona o střetu zájmů
§ Střet zájmů a technické řešení povinnos-

tí plynoucích ze zákona
§ Odměňování členů zastupitelstev územ-

ních samosprávných celků
§ Hlavní změny ve mzdovém účetnictví 

od 1. 1. 2012

§ Zveřejňování informací o platech a od-
měnách osob placených z veřejných pro-
středků

Související předpisy
§ Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odmě-

ně za pracovní pohotovost v rozpočtových 
a v některých dalších organizacích a or-
gánech

§ Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků

§ Zákon č. 218/2002 Sb., o službě stát-
ních zaměstnanců ve správních úřa-
dech a o odměňování těchto zaměstnan-
ců a ostatních zaměstnanců ve správních 
úřadech (služební zákon)

§ Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
§ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění
§ Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dal-

ších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci

§ Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě

§ 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 po-
zůstalých (úprava náhrady)

§ Nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpra-
vě náhrady za ztrátu na výdělku po skon-
čení pracovní neschopnosti vzniklé pra-
covním 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. 201/2010 Sb., o způ-
sobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu
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§ Nařízení vlády č. 417/2010 Sb., o úpra-
vě náhrady za ztrátu na výdělku po skon-
čení pracovní neschopnosti vzniklé pra-
covním 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. 222/2010 Sb., o kata-
logu prací ve veřejných službách a správě

§ Nařízení vlády č. 9/2012 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 po-
zůstalých (úprava náhrady)

§ Nařízení vlády č. 328/2013 Sb., o stano-
vení rozsahu a způsobu poskytovaní úda-
jů do Informačního systému o platech

§ Nařízení vlády č. 439/2013 Sb., o úpra-
vě náhrady za ztrátu na výdělku po skon-
čení pracovní neschopnosti vzniklé pra-
covním 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 MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní 
odborné způsobilosti úředníků ÚSC

§ Vyhláška MS č. 578/2006 Sb., kterou se 
stanoví struktura a formát formuláře pro 
podávání oznámení

§ Vyhláška MV 304/2012 Sb., o uznání 
rovnocennosti vzdělání úředníků územ-
ních samosprávných celků

§ Vyhláška MPSV č. 435/2013 Sb., o změ-
ně sazby základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel a stravné-
ho a o stanovení průměrné ceny pohon-
ných hmot pro účely poskytování cestov-
ních náhrad

Další materiály k této problematice
§ Dotazy a odpovědi – celkem 4 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2003–2014

3. Reforma veřejné správy

3.1. I. fáze reformy veřejné správy

Dokumenty
§ Úvod a základní problémy
§ Návrh koncepce reformy veřejné správy
§ Předpokládaný rozsah samostatné působ-

nosti 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

3.2. II. fáze reformy veřejné správy

Dokumenty
§ 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 a 2003
§ Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v roce 2002

3.3. Legislativa

Dokumenty
§ Změny právních úprav v oblasti ÚSC 

od 1. července 2006 – přehled změn
Související předpisy
§ Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
§ Zákon č. 313/2002 Sb., o obcích – nove-

la 
§ Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  
§ Zákon č. 231/2002 Sb., o krajích – nove-

la 
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§ Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním měs-
tě Praze 

§ Zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřa-
dech 

§ Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu ně-
kterých věcí, práv a závazků z majetku 
ČR do majetku krajů 

§ Zákon č. o 243/2000 Sb., rozpočtovém 
určení daní 

§ Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regio-
nálního rozvoje  

§ Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 

§ Vládní návrh zákona, kterým se mění vy-
mezení hranic krajů (ze 7.11. 2001)

§ Vládní návrh zákona o změně a zrušení 
některých zákonů v souvislosti s ukonče-
ním činnosti OkÚ (ze 7.11. 2001)

§ Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu ně-
kterých 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 pů-
sobností 

§ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumává-
ní hospodaření ÚSC a DSO

§ Vyhláška MV č. 362/2002 Sb., o postu-
pech při provádění spisové rozluky v sou-
vislosti s ukončením činnosti okresních 
úřadů a o náležitostech spisové evidence 
při provádění spisové rozluky 

§ Vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o sta-
novení správních obvodů obcí s pověře-
ným obecním úřadem a správních obvo-
dů obcí s rozšířenou působností 

§ Vyhláška MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní 
odborné způsobilosti úředníků ÚSC 

4. Hospodaření ÚSC

4.1. Hospodaření

Reforma veřejné správy
§ Nové celky z pohledu financí

Související předpisy
§ Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvise-
jících 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 ob-
lasti veřejné podpory

§ Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád
§ Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním za-

jištění

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 20 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2010
§ Dotazy a odpovědi – celkem 47 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1997–2014

4.2. Rozpočet

Dokumenty
§ Finanční toky po územní reformě 
§ Rozpočtové určení výnosů daní

Související předpisy
§ Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech
§ Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým stát-
ním fondům (zákon č. o rozpočtovém ur-
čení daní)

§ Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů

§ Vyhláška MF č. 133/2013 Sb., o stano-
vení rozsahu a struktury údajů pro vypra-
cování návrhu zákona o státním rozpočtu 
a návrhu střednědobého výhledu státního 
rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání

§ Vyhláška MF č. 5/2014 Sb., o způsobu, 
termínech a rozsahu údajů předkláda-
ných pro hodnocení plnění státního roz-
počtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů 
územních samosprávných celků, rozpo-
čtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů 
Regionálních rad regionů soudržnosti
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Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 30 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2013
§ Dotazy a odpovědi – celkem 49 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1997–2014

§ Obec účtuje – celkem 1 konkrétní odpo-
věď z roku 2014

4.3. Finanční kontrola

Dokumenty
§ Přezkoumání hospodaření obcí
§ Konference Kontrola ve veřejné správě 

2008 a 2007 (sborník konference, pre-
zentace)

Související předpisy
§ Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
§ Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu
§ Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kont-

role ve veřejné správě 
§ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumává-

ní hospodaření ÚSC a DSO
§ Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
§ Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-

trolní řád)
§ Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou 

se provádí zákon č. o finanční kontrole 
ve veřejné správě

§ Směrnice MV č. 1662/4 – 2003, k po-
stupu krajských úřadů při provádění do-
zoru a kontroly obcí 

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 16 konkrétních 

stanovisek z let 1999–2013
§ Dotazy a odpovědi – celkem 26 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1998–2013

4.4. Dotace a příspěvky

Dokumenty
§ Přehled otevřených výzev
§ Zřizování účtů u ČNB
§ Pokrytí nákladů spojených s PAP

Dotační tituly ministerstev (a archiv dotač-
ních titulů)
§ Dotační tituly MV (Program Bezpečnost-

ní dobrovolník, Podpora integrace cizinců 
na lokální úrovni)

§ Dotační tituly MF (Podpora regionálních 
škol v okolí velkých měst)

§ Dotační tituly MŽP (Nová zelená úspo-
rám, Program péče o životní prostředí)

§ Dotační tituly MPO (Státní program 
na podporu úspor energie a využití obno-
vitelných zdrojů energie) 

§ Dotační tituly MMR (Konsolidace IT 
a nové služby TC obcí, Obnova obecního 
a krajského majetku po živelních pohro-
mách, Program obnovy venkova, Progra-
my podpory bydlení)

§ Dotační tituly MZe 
§ Dotační tituly MI (Projekt internetizace 

knihoven)

Související předpisy
§ Vyhláška MF č. 286/2007 Sb., o centrál-

ní evidenci dotací
§ Vyhláška MF č. 52/2008 Sb., kterou se 

stanoví zásady a termíny finančního vy-
pořádání vztahů se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy nebo Národ-
ním fondem

§ Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravi-
dlech pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na podporu hospodárného na-
kládání s energií a využívání jejích obno-
vitelných a druhotných zdrojů

§ Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým 
se stanoví podmínky a způsob poskyto-
vání dotací ze státního rozpočtu na ak-
tivity příslušníků národnostních menšin 
a na podporu integrace příslušníků rom-
ské komunity

§ Nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým 
se stanoví pravidla poskytování dotací 
na podporu knihoven

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 84 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2014
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§ Věstník MMR ČR – celkem 12 konkrét-
ních stanovisek z let 1998 a 1999

§ Dotazy a odpovědi – celkem 25 konkrét-
ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1997–2011

§ Obec účtuje – celkem 3 konkrétních od-
povědí z roku 2014

4.5. Podnikání

Související předpisy
§ Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 4 konkrétní sta-

noviska z let 2001–2011
§ Dotazy a odpovědi – celkem 7 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 2003–2014

4.6. Peněžní toky

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

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
§ Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení pla-

teb v hotovosti
§ Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu banko-

vek a mincí
§ Vyhláška ČNB č. 274/2011 Sb., o prove-

dení některých ustanovení zákona o obě-
hu bankovek a mincí

§ Vyhláška MF č. 323/2012 Sb., o vzo-
ru žádosti o souhlas Ministerstva financí 
k vydání komunálních dluhopisů a obsa-
hu jejích příloh

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní sta-

novisko z roku 2006

Obr. 2: Ukázka z kapitoly Rozpočet
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5. Kapitola Účetnictví

5.1. Funkce a zásady účetnictví

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

obce

Účetní reforma
§ Novelizace zákona o účetnictví
§ Účetní reforma v oblasti veřejných finan-

cí
§ Doporučené postupy spojené s aplikací 

reformy
§ Často kladené dotazy k účetní reformě 

v oblasti veřejných financí
§ Registrace účetních jednotek do Centrál-

ního systému účetních informací státu 
(CSÚIS)

§ Obsahy textových polí v Přílohách podle 
§ 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

§ Odpisování majetku - základní informace
§ Metodické postupy pro odpisování majet-

ku - sborník semináře
§ Opravné položky k pohledávkám
§ Změny v odpisování majetku 

k 31.12.2011
§ Inventurní soupis

Reforma veřejné správy
§ Reforma účetnictví veřejných financí

Související předpisy
§ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
§ Vyhláška MF č. 383/2009 Sb., o účet-

ních záznamech v technické formě vy-
braných účetních jednotek a jejich pře-
dávání do centrálního systému účetních 
informací státu a o požadavcích na tech-
nické a smíšené formy účetních zázna-
mů (technická vyhláška o účetních zá-
znamech)

§ Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro ně-
které vybrané účetní jednotky

§ Znění zákona č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví s účinností od 1. ledna 2009 (s vy-
značením změn)

§ Znění zákona  č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví s účinností od 1. ledna 2010 (s vy-
značením změn)

§ České účetní standardy

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní sta-

noviska z let 2009 a 2012
§ Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrét-

ní odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2001

5.2. Účtová osnova obcí

Účetnictví územních samosprávných celků 
§ Účtová osnova
§ Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
§ Účtová třída 1 – Zásoby a opravné polož-

ky
§ Účtová třída 2 – Účty rozpočtového hos-

podaření, krátkodobý finanční majetek 
a krátkodobé úvěry a půjčky

§ Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
§ Účtová třída 4 – Jmění, fondy, výsledek 

hospodaření, rezervy, dlouhodobé závaz-
ky a pohledávky, závěrečné účty a zvlášt-
ní zúčtování

§ Účtová třída 5 – Náklady
§ Účtová třída 6 – Výnosy 
§ Účtová třída 7 a 8 – Vnitroorganizační 

účetnictví
§ Účtová třída 9 – Podrozvahové účty

Související předpisy
§ Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro ně-
které vybrané účetní jednotky

§ Opatření MF č. 283/74734/1997, kte-
rým se upravuje účtová osnova a postupy 
účtování pro rozpočtové a příspěvkové or-
ganizace a obce

Obr. 2: Ukázka z kapitoly Rozpočet
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§ Opatření MF č. 283/78179/1999, kte-
rým se upravuje účtová osnova a postupy 
účtování pro rozpočtové a příspěvkové or-
ganizace a obce

5.3. Obecné postupy účtování

Účetnictví územních samosprávných celků
§ Podvojné účetnictví v podmínkách malé 

obce
§ Rozvaha
§ Výkaz zisku a ztráty
§ Přehled o peněžních tocích
§ Přehled o změnách vlastního kapitálu
§ Příloha
§ Přehled tvorby a použití fondu privatiza-

ce
§ Pomocný analytický přehled

- Přehled informací zveřejňovaných 
Ministerstvem financí pro práci s PAP 
k účetnictví státu

- Příloha č. 2a k vyhlášce 383/2009 Sb.

Metodické pokyny a dokumenty
§ Schvalování účetních závěrek
§ Účtování zájmových sdružení obcí
§ Obsahy textových polí v Přílohách podle 
§ 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

§ Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 
části N. vyhlášky č. 410/2009

§ Odpisování majetku
§ Metodické postupy pro odpisování majet-

ku
§ Opravné položky k pohledávkám
§ Změny v odpisování majetku 

k 31.12.2011
§ Inventurní soupis
§ Zřizování účtů u ČNB

Problematika daní
§ Bankovní účty finančních úřadů
§ Daňová informační schránka
§ Daňový kalendář na rok 2015 a  daňové 

povinnosti v roce 2015
§ Přenesení daňové povinnosti
§ Problematika DPH na obecních a měst-

ských úřadech
§ DPH – pohroma i šance

§ Změny v oblasti DPH od 1. 1. 2013

Reforma veřejné správy
§ Reforma účetnictví veřejných financí

Související předpisy
§ Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty
§ Vyhláška MF č. 383/2009 Sb., technická 

vyhláška o účetních záznamech
§ Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro ně-
které vybrané účetní jednotky

§ Vyhláška MF č. 220/2013 Sb., o poža-
davcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek

§ Vyhláška MF č. 441/2013 Sb., k prove-
dení zákona o oceňování majetku (oceňo-
vací vyhláška)

§ Vyhláška MK č. 383/2013 Sb., o stano-
vení vzoru formuláře pro předkládání úda-
jů z účetnictví o věcech vydaných podle 
zákona o majetkovém vyrovnání s církve-
mi a náboženskými společnostmi

§ Opatření č. 283/74734/1997, kterým se 
upravuje účtová osnova a postupy účtová-
ní pro rozpočtové a příspěvkové organiza-
ce a obce

§ Opatření MF č. 283/78179/1999, kte-
rým se upravuje účtová osnova a postupy 
účtování pro rozpočtové a příspěvkové or-
ganizace a obce

§ České účetní standardy

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 35 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2013
§ Dotazy a odpovědi – celkem 31 konkrét-

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

§ Obec účtuje – celkem 10 konkrétních od-
povědí z roku 2014
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5.4. Postupy účtování podle proble-
matik

Související předpisy
§ Vyhláška MF č. 540/2002 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona 
151/1997 Sb., o oceňování majetku
§ Vyhláška MF č. 441/2013 Sb., k prove-

dení zákona o oceňování majetku (oceňo-
vací vyhláška)

§ Opatření č. 283/74734/1997, kterým se 
upravuje účtová osnova a postupy účtová-
ní pro rozpočtové a příspěvkové organiza-
ce a obce

§ Opatření MF č. 283/78179/1999, kte-
rým se upravuje účtová osnova a postupy 
účtování pro rozpočtové a příspěvkové or-
ganizace a obce

Materiály k problematice financování
§ Zprávy MF ČR – celkem 25 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2014
§ Dotazy a odpovědi – celkem 29 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1998–2011

Materiály k problematice majetek a pozemky
§ Odpisování majetku
§ Metodické postupy pro odpisování majet-

ku
§ Změny v odpisování majetku
§ Inventurní soupis
§ Zprávy MF ČR – celkem 11 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2006
§ Dotazy a odpovědi – celkem 20 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1997–2010

§ Obec účtuje – celkem 3 konkrétní odpo-
vědi z roku 2014

Materiály k problematice sociální politika
§ Zprávy MF ČR – celkem 10 konkrétních 

stanovisek z let 1999–2007

Materiály k problematice školství
§ Zprávy MF ČR – celkem 6 konkrétních 

stanovisek z let 2000–2012

§ Dotazy a odpovědi – celkem 7 konkrét-
ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2001–2008

Materiály k problematice bytová politika 
a technická infrastruktura
§ Zprávy MF ČR – celkem 2 konkrétní sta-

noviska z let 1997 a 2004
§ Dotazy a odpovědi – celkem 9 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1998–2010

Materiály k problematice zaměstnanost
§ Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní sta-

noviska z let 1997–2005
§ Dotazy a odpovědi – celkem 4 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 1998–2001

Materiály k problematice doprava
§ Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní sta-

novisko z roku 2000

Materiály k problematice poplatky
§ Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní sta-

noviska z let 2000 a 2002
§ Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrét-

ní odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2003

Materiály k problematice integrovaný zá-
chranný systém
§ Zprávy MF ČR – celkem 2 konkrétní sta-

noviska z let 1997 a 1999

Materiály k problematice voleb
§ Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní sta-

noviska z let 2000–2003

Materiály k ostatní problematice 
§ Zprávy MF ČR – celkem 11 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2005
§ Dotazy a odpovědi – celkem 14 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1997–2001

§ Metodické pokyny – pronájem akcionář-
ských práv
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5.5. Rozpočtová skladba

Účetnictví územních samosprávných celků
§ Odpovědnostní třídění (kapitoly státního 

rozpočtu)
§ Druhové třídění (položky)
§ Odvětvové třídění (paragrafy)
§ Konsolidační třídění (záznamové jednot-

ky)
§ Podkladové třídění
§ Prostorové třídění
§ Doplňkové třídění
§ Rozpočtová skladba platná do r. 2006, 

do r. 2011, v r. 2012 a od r. 2013

Archív
§ Kapitoly státního rozpočtu (1998)
§ Druhové třídění rozpočtové skladby 

(1998)
§ Záznamové položky (1998)
§ Funkční třídění rozpočtové skladby 

(1998)
§ Změny v rozpočtové skladbě od 1. 1. 

1998

Související předpisy a dokumenty
§ Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpoč-

tové skladbě
§ Vyhláška MF č. 440/2006 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o roz-
počtové skladbě

§ Opatření MF č. 111/74200/1997, o roz-
počtové skladbě 

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 16 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2006
§ Dotazy a odpovědi – celkem 101 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1997–2004

6. Hospodaření s majetkem

6.1. Základní majetek

Metodické pokyny a dokumenty
§ Povinnosti obcí při nakládání s obecním 

majetkem podle zákona o obcích

§ Odpisování majetku
§ Metodické postupy pro odpisování majet-

ku
§ Změny v odpisování majetku
§ Změny v odpisování majetku (ČÚS 708 

pro r. 2014)
§ Inventurní soupis
§ Obec jako správce majetku, vybrané prv-

ky s ohledem na rekodifikaci

Vyhlášky obcí
§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce o uží-

vání plakátovacích ploch v majetku obce
§ Vzory obecně závazné vyhlášky obce, kte-

rou se stanovují koeficienty pro výpočet 
daně z nemovitostí

§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kte-
rou zcela nebo částečně osvobozují 
od daně z nemovitostí na území obce ne-
movitosti dotčené živelní pohromou

Související předpisy
§ Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování ma-

jetku 
§ Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský záko-

ník
§ Vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospoda-

ření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu

§ Vyhláška MF č. 186/2002 Sb., kterou se 
stanoví náležitosti přehledu o předběž-
ném odhadu nákladů na obnovu majet-
ku sloužícího k zabezpečení základních 
funkcí v území postiženém živelní nebo 
jinou pohromou a vzor pověření osoby po-
věřené krajem zjišťováním údajů nutných 
pro zpracování tohoto přehledu

§ Vyhláška MF 270/2010 Sb., o inventari-
zaci majetku a závazků

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 9 konkrétních 

stanovisek z let 1999–2007
§ Dotazy a odpovědi – celkem 12 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1998–2014

§ Obec účtuje – celkem 2 konkrétní odpo-
vědi z roku 2014
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6.2. Koupě, pronájem a převod ma-
jetku

Životní situace
§ Úplatný převod nepotřebného movitého 

majetku
§ Úplatný převod nepotřebného nemovité-

ho majetku

Související předpisy
§ Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu ně-

kterých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví obcí

§ Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu ně-
kterých věcí, práv a závazků z majetku 
České republiky do majetku krajů

§ Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu ně-
kterých dalších věcí, práv a závazků Čes-
ké republiky na kraje a obce

§ Zákon č. 174/2003 Sb., o převodu ně-
kterého nepotřebného vojenského majet-
ku a majetku, s nímž je příslušné hos-
podařit MV z vlastnictví ČR na územní 
samosprávné celky

§ Zákonné opatření Senátu 340/2013 Sb., 
o dani z nabytí nemovitých věcí

§ Vyhláška MF č. 419/2013 Sb., k prove-
dení zákonného opatření Senátu o dani 
z nabytí nemovitých věcí

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 17 konkrétních 

stanovisek z let 1998–2010
§ Dotazy a odpovědi – celkem 35 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1999–2014

§ Obec účtuje – celkem 5 konkrétních od-
povědí z roku 2014

6.3. Pozemky a nebytové prostory

Metodické pokyny
§ Metodický pokyn Pozemkového fon-

du České republiky pro souběžnou rea-
lizaci zákona č. 95/1999 Sb. a zákona 
č. 229/1991 Sb. v platném znění

Související předpisy
§ Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemo-

vitostí
§ Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
§ Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemko-

vých úpravách a pozemkových úřadech 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a ji-
nému zemědělskému majetku

§ Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský záko-
ník

§ Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním po-
zemkovém úřadu

§ Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upra-
vují některé otázky související s poskyto-
váním plnění spojených s užíváním bytů 
a nebytových prostorů v domě s byty

§ Nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stano-
vení rezervy státních pozemků pro usku-
tečňování rozvojových programů státu

§ Vyhláška Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zá-
pisech vlastnických a jiných věcných práv 
k nemovitostem, a zákon č. 344/1992 
Sb., o katastru nemovitostí České repub-
liky 

§ Vyhláška MZe č. 13/2014 Sb., o postupu 
při provádění pozemkových úprav a nále-
žitostech návrhu pozemkových úprav

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 14 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2012
§ Dotazy a odpovědi – celkem 5 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1998–2014

§ Obec účtuje – celkem 2 konkrétní odpo-
vědi z roku 2014

6.4. Hospodaření s majetkem státu

Životní situace
§ Nakládání s majetkem státu
§ Úplatný převod nepotřebného movitého 

majetku
§ Úplatný převod nepotřebného nemovité-

ho majetku
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Související předpisy
§ Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti or-

gánů ČR ve věcech převodů vlastnictví 
státu k některým věcem na jiné právnic-
ké nebo fyzické osoby

§ Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu ně-
kterých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví obcí

§ Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování ma-
jetku a o změně některých zákonů 

§ Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu ně-
kterých věcí, práv a závazků z majetku 
České republiky do majetku krajů

§ Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku Čes-
ké republiky a jejím vystupování v práv-
ních vztazích

§ Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových

§ Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu ně-
kterých dalších věcí, práv a závazků Čes-
ké republiky na kraje a obce

§ Zákon č. 174/2003 Sb., o převodu ně-
kterého nepotřebného vojenského majet-
ku a majetku, s nímž je příslušné hos-
podařit MV, z vlastnictví ČR na územní 
samosprávné celky

§ Vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospoda-
ření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu

§ Vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti 
státního rozpočtu na financování progra-
mů reprodukce majetku

§ Vyhláška MF č. 441/2013 Sb., k prove-
dení zákona o oceňování majetku (oceňo-
vací vyhláška)

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 54 konkrétních 

stanovisek z let 1997– 2006
§ Dotazy a odpovědi – celkem 6 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1999–2003

6.5. Katastr nemovitostí

Životní situace
§ Dálkový přístup k údajům katastru nemo-

vitostí 

§ Návrh na vklad do katastru nemovitostí
§ Poskytování údajů z katastru nemovitostí  
§ Udělení úředního oprávnění pro ověřová-

ní výsledků zeměměřických činností
§ Výpis z katastru nemovitostí
§ Založení zákaznického účtu pro dálkový 

přístup k údajům katastru nemovitostí
§ Záznam práva k nemovitostem do katast-

ru nemovitostí

Související předpisy
§ Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřic-

kých a katastrálních orgánech
§ Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru ne-

movitostí (katastrální zákon)
§ Vyhláška ČÚZK č. 357/2013 Sb., o ka-

tastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
§ Vyhláška ČÚZK č. 358/2013 Sb., o po-

skytování údajů z katastru nemovitostí
§ Vyhláška ČÚZK č. 359/2013 Sb., o sta-

novení vzoru formuláře pro podání návr-
hu na zahájení řízení o povolení vkladu

§ Vyhláška MZe č. 13/2014 Sb., o postupu 
při provádění pozemkových úprav a nále-
žitostech návrhu pozemkových úprav

§ Sdělení ČÚZK č. 368/2013 Sb., Seznam 
katastrálních pracovišť katastrálních úřa-
dů, jejich názvy, sídla a územní obvo-
dy, ve kterých vykonávají působnost pří-
slušného katastrálního úřadu k 1. lednu 
2014

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 6 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2001
§ Dotazy a odpovědi – celkem 4 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 1998–2014
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7. Vnitřní záležitosti

7.1. Matrika, občanství, ověřování

Metodické pokyny a dokumenty
§ Problematika vedení matrik (Matrika dle 

zákona č. 301/2000 Sb. – sborník pří-
spěvků)

§ Legalizace a vidimace – pořadové číslo, 
vzory ověřovacích doložek, ověření cizích 
veřejných listin

§ Využívání údajů z Registru obyvatel 
a agendového informačního systému evi-
dence obyvatel

§ Bulletin EGA č. 1/2014 - Základní regis-
try a volby v roce 2014

§ Nahlížení do matričních knih a sbírky lis-
tin

Životní situace
§ Dodání poštovních zásilek fyzickým oso-

bám
§ Hlášení trvalého pobytu
§ Nabytí státního občanství České repub-

liky bývalými československými státními 
občany

§ Nabytí státního občanství České republi-
ky narozením

§ Nabytí státního občanství České republi-
ky některými slovenskými státními obča-
ny

§ Nabytí státního občanství České republi-
ky osvojením

§ Nabytí státního občanství České republi-
ky prohlášením

§ Nabytí státního občanství České republi-
ky udělením

§ Nabytí státního občanství České republi-
ky určením otcovství

§ Nahlédnutí do opisu z Rejstříku trestů
§ Nahlížení do matričních knih a sbírek lis-

tin
§ Narození, uzavření manželství, vznik re-

gistrovaného partnerství nebo úmrtí stát-
ních občanů České republiky v cizině - 
zvláštní matrika v Brně

§ Osvědčování rodného čísla

§ Ověřování rodného čísla
§ Ověřování shody opisu nebo kopie s listi-

nou (vidimace) a ověřování pravosti pod-
pisu (legalizace)

§ Ověřování - shody opisů nebo kopie s lis-
tinou, pravosti podpisu, správnosti pře-
kladů zastupitelskými úřady v zahraničí

§ 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
§ Potvrzení o údajích zapsaných v matriční 

knize
§ Potvrzování změny rodného čísla
§ Povolení k trvalému pobytu po 5 le-

tech předchozího nepřetržitého pobytu 
na území ČR

§ Pozbytí státního občanství České republi-
ky

§ Prohlášení o volbě druhého jména
§ Přidělení rodného čísla
§ Příjmení po rozvodu manželství
§ Uzavření registrovaného partnerství
§ Rozvod manželství
§ Shromažďování občanů
§ Stížnost občana na práci veřejné sprá-

vy adresovaná veřejnému ochránci práv 
(ombudsmanovi)

§ Superlegalizace, vyšší ověření, uznávání 
cizích veřejných listin

§ Uzavření manželství – formou církevního 
sňatku

§ Uzavření manželství - formou občanské-
ho sňatku

§ Uzavření manželství státního občana 
České republiky nebo bezdomovce (oso-
by bez státního občanství) v cizině

§ Uzavření manželství státního občana 
České republiky s cizincem na území 
České republiky

§ Uzavření manželství v případě přímého 
ohrožení života

§ Uzavření manželství zástupcem
§ Vydání cestovního dokladu
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§ Vydání cestovního dokladu na zastupitel-
ském úřadu České republiky v zahraničí

§ Vydávání jiných cestovních dokladů 
na základě mezinárodní smlouvy; změny 
a doplnění údajů v cest. d.

§ Vydání občanského průkazu
§ Vydání osvědčení a potvrzení o státním 

občanství ČR
§ Vydání výpisu o využití údajů z Registru 

obyvatel prostřednictvím CzechPOINT@
home

§ Vydání výpisu údajů z Registru obyvatel 
prostřednictvím CzechPOINT@home

§ Vydávání matričních dokladů –  rodný, 
oddací nebo úmrtní list, doklad o part-
nerství

§ 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
§ Zprostředkování kontaktu
§ Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů 

v zahraničí
§ Žádost o odvolání poskytnutí údajů tře-

tí osobě prostřednictvím CzechPOINT@
home

§ Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě 
prostřednictvím CzechPOINT@home

§ Žádost o změnu údajů při zjištění nesou-
ladu v Registru obyvatel prostřednictvím 
CzechPOINT@home

§ Ženská příjmení

Související předpisy
§ Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a po-

zbývání státního občanství České republi-
ky

§ Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2001

§ Zákon č. 193/1999 Sb., o státním ob-
čanství některých bývalých českosloven-
ských státních občanů

§ Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
§ 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 do-
kladech

§ Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů

§ Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci oby-
vatel

§ 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. 21/2006 Sb., o ověřování
§ Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném 

partnerství
§ Zákon č. 111/2009 Sb., o základních re-

gistrech
§ Zákon č. 197/2009 Sb., o certifikaci ve-

řejných dokladů s biometrickými údaji
§ Zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, 

domů a bytů v roce 2011
§ Zákon č. 186/2013 Sb., o státním ob-

čanství České republiky
§ Vyhláška MV č. 177/2000 Sb., kterou se 

provádí zákon č. o evidenci obyvatel, zá-
kon 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 ma-
trikách, jménu a příjmení

§ Vyhláška MV č. 296/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon č. o evidenci obyvatel

§ Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se pro-
vádí zákon č. o občanských průkazech 
a zákon č. o cestovním ruchu

§ Vyhláška MV č. 36/2006 Sb., o ověřo-
vání shody opisu nebo kopie s listinou 
a o ověřování pravosti podpisu

§ Vyhláška MV č. 300/2006 Sb., kterou se 
provádí zákon o registrovaném partner-
ství

§ Vyhláška MV č. 415/2006 Sb.,  kterou se 
stanoví technické podmínky a postup při 
pořizování a dalším zpracovávání biome-
trických údajů obsažených v nosiči dat 
cestovního dokladu
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§ Vyhláška ČSÚ č. 279/2010 Sb.,  k pro-
vedení některých ustanovení zákona 
č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2011

§ Vyhláška MV č. 88/2011 Sb., o technic-
kých podmínkách a postupu při pořizová-
ní biometrických údajů a podpisu cizince 
pro účely vydání průkazu o povolení k po-
bytu

§ Vyhláška MV č. 400/2011 Sb., kterou se 
provádí zákon o občanských průkazech 
a zákon o cestovních dokladech

§ Vyhláška MV č. 191/2014 Sb., o vzorech 
dokladů podle zákona o státním občan-
ství České republiky

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní sta-

noviska z let 2001–2011 
§ Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrét-

ní odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2005

7.2. Volby, referendum

Metodické pokyny a dokumenty
§ Stanoviska Ministerstva vnitra k otázkám 

voleb
- Ověřování údajů o kandidátech z infor-

mačního systému evidence obyvatel
- Poskytování informací o kandidátech
- Povinnost pověřeného obecního úřadu 

v sídle volebního obvodu a krajského úřa-
du poskytovat adresy zmocněnců okrsko-
vým volebním komisím

- Volební právo občana s ukončeným trva-
lým pobytem na území České republiky

- Možnost hlasovat ve volbách v souvislosti 
s vyškrtnutím ze stálého seznamu voličů

- Telekomunikační spojení
- Zvláštní odměna za výkon funkce člena 

okrskové volební komise
- Placení pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění členy okrskových volebních ko-
misí – s využitím stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví

- Financování voleb
- Proplácení hlasů

- Uzavírání dohod o provedení práce
- Uveřejňování výsledků voleb
- Společné konání voleb a místního refe-

renda
- Stanovisko k elektronickému podpisu 

na petici podporující kandidaturu volební 
strany ve volbách do zastupitelstev obcí

Volby 2014
§ Metodika k novým postupům při vedení 

seznamu voličů a volebních okrsků od 1. 
ledna 2014

§ Metodika k distribuci, evidenci, sklado-
vání a k dalším pravidlům zacházení s vo-
ličským průkazem od 1. ledna 2014

§ Společná okrsková volební komise pro 
volby do zastupitelstev obcí a Senátu

§ Fotografování a natáčení v místnosti, kde 
okrsková volební komise sčítá hlasy

§ Bulletin EGA č. 1/2014 (Základní regist-
ry a volby v roce 2014)

§ Volby do zastupitelstev obcí
- Harmonogram úkolů a lhůt
- Stanoviska MV k volbám do zastupitel-

stev obcí
- Správa obce v době mezi konáním voleb 

do zastupitelstva obce a zvolením nových 
obecních orgánů

§ Volby do Senátu Parlamentu ČR
- Harmonogram úkolů a lhůt
- Informace o způsobu hlasování
- Možnost hlasovat na voličský průkaz
- Možnost volit v nemocnici nebo v obdob-

ném zařízení
§ Volby Evropského Parlamentu ČR
- Harmonogram úkolů a lhůt
- Informace o podmínkách kandidatury 

ve volbách do Evropského parlamentu 
na území České republiky

- Informace pro občany ČR o podmínkách 
hlasování ve volbách do Evropského par-
lamentu na území České republiky

- Informace pro občany ČR žijící v zahra-
ničí o podmínkách hlasování ve volbách 
do Evropského parlamentu

- Informace pro občany jiných členských 
států EU o podmínkách hlasování ve vol-
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bách do Evropského parlamentu na úze-
mí České republiky

- Informace o základních zásadách hlaso-
vání ve volbách do Evropského parlamen-
tu na území České republiky ve všech ja-
zycích členských států EU

Volby 2013
§ Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezi-

denta
§ Volby do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR
- Harmonogram úkolů a lhůt
- Možnost hlasovat na voličský průkaz
- Možnost volit v nemocnici nebo v obdob-

ném zařízení
- Možnost volit v zahraničí
- Informace o způsobu hlasování na území 

České republiky
- Informace o způsobu hlasování na za-

stupitelských nebo konzulárních úřadech 
České republiky

Volby 2012
§ Volby do zastupitelstev krajů 
- Harmonogram úkolů a lhůt
- Informace o podmínkách kandidatury
- Stanoviska k volbám
§ Volby do Senátu Parlamentu ČR
- Harmonogram úkolů a lhůt
- Informace o podmínkách kandidatury
- Informace o způsobu hlasování
- Možnost volit v nemocnici nebo v obdob-

ném zařízení
- Možnost hlasovat na voličský průkaz

Volby 2010
§ Právní předpisy
§ Volby do zastupitelstev obcí
§ Volby do Senátu Parlamentu ČR
§ Postavení okrskových volebních komisí, 

odměňování a nároky členů okrskových 
volebních komisí

§ Fotografování a pořizování obrazového 
záznamu při volbách

§ Stanoviska MV k otázkám voleb

§ Vzory rozhodnutí vydávané registračními 
úřady:

1. Rozhodnutí registračního úřadu o škrtnu-
tí kandidáta z důvodu chybějícího, neúpl-
ného nebo nesprávného prohlášení

2. Rozhodnutí registračního úřadu o škrtnu-
tí kandidáta z důvodu vícenásobné kandi-
datury - tam, kde není přiloženo prohlá-
šení

3. Rozhodnutí registračního úřadu o škrtnu-
tí kandidáta z důvodu vícenásobné kandi-
datury - na všech kandidátních listinách

4. Rozhodnutí registračního úřadu o škrtnu-
tí kandidáta z důvodu většího počtu kan-
didátů než kolik jich lze uvést na kandi-
dátní listině

5. Rozhodnutí registračního úřadu o škrtnu-
tí kandidáta z důvodu chybějících povin-
ných údajů, popřípadě jsou-li tyto údaje 
nesprávné či neúplné

6. Rozhodnutí registračního úřadu o škrt-
nutí kandidáta, který nesplňuje podmín-
ky volitelnosti

7. Rozhodnutí registračního úřadu o regist-
raci kandidátní listiny

8. Rozhodnutí registračního úřadu o odmít-
nutí kandidátní listiny podané subjektem, 
který není veden v seznamu politických 
stran a politických hnutí

9. Rozhodnutí registračního úřadu o od-
mítnutí kandidátní listiny podané voleb-
ní stranou, respektive politickou stranou 
nebo politickým hnutím, které je zruše-
no (ale u kterého ještě nebyl proveden vý-
maz), popř. je jeho činnost pozastavena

10 .Rozhodnutí registračního úřadu o od-
mítnutí kandidátní listiny volební strany 
– koalice politických stran a politických 
hnutí

11. Rozhodnutí registračního úřadu o od-
mítnutí kandidátní listiny podané voleb-
ní stranou, respektive politickou stranou 
nebo politickým hnutím více než jednou 
v dané obci

12. Rozhodnutí registračního úřadu o od-
mítnutí kandidátní listiny z důvodu zmeš-
kání lhůty
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13. Rozhodnutí registračního úřadu o od-
mítnutí kandidátní listiny z důvodu chy-
bějících náležitostí

14. Rozhodnutí registračního úřadu o od-
mítnutí kandidátní listiny z důvodu chy-
bějící petice

15. Zaregistrování kandidátní listiny regis-
tračním úřadem na základě rozhodnutí 
soudu

Volby 2008
§ Volby do krajských zastupitelstev a Sená-

tu Parlamentu ČR

Volby 2006
§ Volby do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR
§ Volby do Senátu Parlamentu ČR
§ Volby do zastupitelstev obcí

Životní situace
§ Hlasování v místním referendu
§ Jak vyhlásit místní referendum

Související předpisy
§ Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách 

do Parlamentu České republiky 
§ Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do za-

stupitelstev krajů 

§ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí 

§ Ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o re-
ferendu o přistoupení České republiky 
k Evropské unii a o změně ústavního zá-
kona č. 1/1993 Sb., Ústava České repub-
liky

§ Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Ev-
ropského parlamentu 

§ Zákon č. 114/2003 Sb., o provádění re-
ferenda o přistoupení České republiky 
k Evropské unii a o změně některých zá-
konů

§ Zákon č. 22/2004 Sb., o místním refe-
rendu

§ Zákon č. 111/2009 Sb., o základních re-
gistrech

§ Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezi-
denta republiky

§ Vyhláška MV č. 152/2000 Sb., o pro-
vedení některých ustanovení zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupi-
telstev krajů

§ Vyhláška MV č. 233/2000 Sb., o pro-
vedení některých ustanovení zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla-
mentu České republiky

§ Vyhláška MV č. 59/2002 Sb., o pro-
vedení některých ustanovení zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupi-
telstev obcí

Obr. 3: Ukázka z kapitoly: Volby, referendum



26

§ 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 pro-
vedení zákona o volbách do Evropského 
parlamentu 

§ Vyhláška MV č. 294/2012 Sb., o prove-
dení některých ustanovení zákona o vol-
bě prezidenta republiky

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 15 konkrétních 

stanovisek z let 2000–2014
§ Věstník MMR ČR – celkem 1 konkrétní 

stanovisko z roku 1998
§ Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 1999 a 2014

7.3. Správa hřbitovů

Metodické pokyny a dokumenty
§ Často kladené dotazy na MMR –  pohřeb-

nictví
§ Základní informace pro pozůstalé
§ Údržba a opravy hřbitovních zdí
§ Stanovisko MMR – Proplácení nákladů 

na uložení popela zemřelého v rámci so-
ciálních pohřbů

Vyhlášky obcí
§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce 

o způsobu a podmínkách převozu a pře-
chodného uložení zemřelých

Životní situace
§ Úmrtí osoby nebo nález lidských pozůs-

tatků a vypravení pohřbu

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
§ Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hro-

bech a pietních místech

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 4 konkrétní sta-

noviska z let 2002–2012
§ Věstník MMR ČR – celkem 7 konkrétních 

stanovisek z roku 2002

7.4. Místní a správní poplatky, komu-
nální odpad

Metodické pokyny a dokumenty
§ Regulace hazardu formou obecně závaz-

ných vyhlášek a zpoplatnění hazardu
§ Správa místních poplatků     
§ Místní poplatek ze psů
§ Místní poplatek za lázeňský nebo rekre-

ační pobyt
§ Místní poplatek za užívání veřejného pro-

stranství
§ Místní poplatek za povolení k vjezdu 

s motorovým vozidlem do vybraných míst 
a částí měst

§ Místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpa-
dů

§ Místní poplatek za zhodnocení staveb-
ního pozemku možností jeho připojení 
na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Archiv
§ Poplatek ze psů
§ Poplatek za lázeňský nebo rekreační po-

byt
§ Poplatek za užívání veřejného prostran-

ství
§ Poplatek ze vstupného
§ Poplatek za povolení ke vjezdu
§ Poplatek z ubytovací kapacity
§ Správa místních poplatků
§ Dotazy a odpovědi

Vyhlášky obcí
§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce 

o místním poplatku ze psů
§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce 

o místním poplatku za lázeňský nebo re-
kreační pobyt
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§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství

§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce 
o místním poplatku ze vstupného

§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce 
o místním poplatku z ubytovací kapacity

§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce 
o místním poplatku za povolení k vjezdu 
s motorovým vozidlem do vybraných míst 
a částí měst

§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce 
o místním poplatku za zhodnocení sta-
vebního pozemku možností jeho připoje-
ní na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Životní situace
§ Povolení k provozování výherních hracích 

přístrojů

Související předpisy
§ Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a ji-

ných podobných hrách
§ Zákon č. 565/1990 Sb., o místních po-

platcích
§ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
§ Zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-

platcích
§ Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích pří-

strojích
§ Zákon o obecních daních (důvodová zprá-

va, vládní návrh)

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 34 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2013
§ Dotazy a odpovědi – celkem 14 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1998–2014

7.5. Spisová služba

Správní řád
§ Poradní sbor ministra vnitra ke správní-

mu řádu + Závěry ze zasedání
§ Dotazy a odpovědi ke správnímu řádu
§ Podání ve veřejné správě + Elektronický 

podpis jako náležitost některých úkonů, 
které jsou činěny vůči orgánům státu

§ Vzory správních rozhodnutí s komentá-
řem

§ Vzory usnesení v řízení o přestupcích
§ Metodika doručování správních písem-

ností prostřednictvím poštovních zásilek
§ Vzory obálek
§ Metodický návod pro vedení elektronické 

úřední desky v územních samosprávných 
celcích

§ Seznam právních předpisů upravujících 
povinnost zveřejňovat údaje na úředních 
deskách obcí a krajů

§ Nový správní řád a obecní policie
§ Některé poznatky k novému správnímu 

řádu
§ Povinnosti plynoucí z nového správního 

řádu
§ Úřední deska v novém správním řádu
§ Úřední deska dle nového správního řádu
§ Využití služeb České pošty při doručování 

zásilek dle nového správního řádu
§ Podání a odeslání dle nového správního 

řádu

Metodické pokyny a dokumenty
§ Elektronický podpis obcím 
§ Vzorový spisový a skartační plán pro obce 

s rozšířenou působností
§ Metodický návod k vyhlášce č. 646/2004 

Sb., o podrobnostech výkonu spisové 
služby

§ Metodický návod k výběru archiválií 
mimo skartační řízení, podání námitky 
proti protokolu a vyřazování dokumentů 
s utajovanými skutečnostmi

§ Stanovisko odboru archivní správy a spi-
sové služby k užívání časového razítka 
v souvislosti s odesíláním a ukládáním 
dokumentů v digitální podobě
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§ Metodický návod pro zpracování spisové-
ho řádu obce s rozšířenou působností, ve-
doucí spisovou službu v elektronické po-
době v elektronických systémech spisové 
služby

§ Jak se obce připravují na Národní stan-
dard pro elektronické systémy spisových 
služeb

§ Povinnosti obcí v oblasti výkonu spisové 
služby a archivnictví (základní informace 
určené obcím)

Informatika – datové schránky
§ Základní informace
§ Datové schránky a základní registry
§ Srovnání elektronické podatelny a datové 

schránky
§ Postup při vyřizování písemností orgá-

nem veřejné moci v souvislosti s dato-
vými schránkami, konverzí dokumentů 
a elektronickou spisovou službou

§ Autorizovaná vs. neautorizovaná konverze 
dokumentů

§ Postup při vyřizování písemností orgá-
nem veřejné moci v souvislosti s dato-
vými schránkami, konverzí dokumentů 
a elektronickou spisovou službou

§ Jednotný standard pro komunikaci mezi 
spisovými službami (SS) a Informačním 
systémem datových schránek (ISDS)

Životní situace
§ Elektronický podpis
§ Podání žádosti o informace z resortu Mi-

nisterstva spravedlnosti 

Související předpisy
§ Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní 

řád
§ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím
§ Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních 

službách
§ Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-

ních údajů
§ Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu

§ Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy

§ 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 utajo-

vaných informací a o bezpečnostní způ-
sobilosti

§ Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád
§ Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kte-

rým se upravuje součinnost orgánů stát-
ní správy s obcemi při zajišťování povin-
ností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím

§ Nařízení vlády č. 168/2000 Sb., o cent-
rální adrese

§ Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kte-
rým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., 
o elektronickém podpisu

§ Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým 
se provádí zákon o elektronickém podpi-
su

§ Vyhláška MI č. 496/2004 Sb. o elektro-
nických podatelnách

§ Vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o ar-
chivnictví a spisové službě

§ Vyhláška MV č. 191/2009 Sb., o podrob-
nostech výkonu spisové služby

§ Vyhláška MV č. 193/2009 Sb., o stano-
vení podrobností provádění autorizované 
konverze dokumentů

§ Vyhláška MV č. 194/2009 Sb., o stano-
vení podrobností užívání a provozování 
informačního systému datových schránek

§ Vyhláška MV č. 212/2012 Sb., o struk-
tuře údajů, na základě kterých je možné 
jednoznačně identifikovat podepisující 
osobu, a postupech pro ověřování plat-
nosti zaručeného elektronického podpi-
su, elektronické značky, kvalifikovaného 
certifikátu, kvalifikovaného systémového 
certifikátu a kvalifikovaného časového ra-
zítka (vyhláška o ověřování platnosti zaru-
čeného elektronického podpisu)
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§ Vyhláška MV č. 259/2012 Sb., o podrob-
nostech výkonu spisové služby 

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní sta-

novisko z roku 2006
§ Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrét-

ní odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2009

8. Místní rozvoj

8.1. Územní plán a stavební řízení

Metodické pokyny a dokumenty
§ Odpovědi na často kladené dotazy (při-

pravovaná novela zákona č. 183/2006 
Sb.)

§ Příprava pozemků pro převod
§ Schéma procesu pořizování územního 

plánu z hlediska dotčeného orgánu
§ Malá novela stavebního zákona pro „malé 

obce“
§ V malých obcích se výstavba nezastaví
§ Pořizování územního plánu po 1. 1. 

2013
§ Metodická příručka pro obce v oblas-

ti bydlení – Koncepce územního rozvoje, 
Územní plán

Formuláře žádostí podávaných podle nového 
stavebního zákona – územní rozhodování (vy-
hláška 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 žádos-

ti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně 
stavby a o změně vlivu stavby na využi-
tí území

§ Žádost o vydání rozhodnutí o změně vyu-
žití území

§ Obsah a rozsah dokumentace k žádosti 
o vydání rozhodnutí o změně využití úze-
mí

§ 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 no-
vého stavebního zákona – stavební řád (vy-
hlášky č. 526/2006 Sb., č. 498/2006 Sb. 
a č. 499/2006 Sb.) 
§ Ohlášení stavby 
§ Žádost o stavební povolení
§ Oznámení stavby posouzené autorizova-

ným inspektorem 
§ Oznámení o užívání stavby
§ Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
§ Oznámení změny v užívání stavby
§ Ohlášení odstranění    
§ Rámcový obsah zkoušky k ověření způso-

bilosti uchazeče o jmenování autorizova-
ným inspektorem 

§ Protokol o průběhu zkoušky uchazeče 
o jmenování autorizovaným inspektorem 

§ Žádost o jmenování autorizovaným in-
spektorem

§ Rozsah a obsah projektové dokumentace 
§ Rozsah a obsah projektové dokumentace 

pro provádění stavby 
§ Rozsah a obsah dokumentace skutečné-

ho provedení stavby 
§ Rozsah a obsah dokumentace bouracích 

prací 
§ Náležitosti a způsob vedení stavebního 

deníku a jednoduchého záznamu o stav-
bě

Formuláře žádostí podávaných podle nového 
stavebního zákona – územní plánování (vy-
hláška č. 500/2006 Sb.)
§ Podnět k pořízení regulačního plánu
§ Žádost o vydání regulačního plánu



30

Vzory vyplnění žádostí na úseku územního 
rozhodování
§ Žádost o územně plánovací informaci
§ Žádost o územně plánovací informaci 

o podmínkách provedení jednoduchých 
staveb

§ Žádost o vydání rozhodnutí
§ Žádost o vydání rozhodnutí o změně vyu-

žití 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

Vzory vyplnění žádostí na úseku stavebního 
řádu
§ Žádost o stavební povolení
§ Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
§ Ohlášení odstranění stavby
§ Ohlášení stavby
§ Oznámení změny v užívání stavby
§ Oznámení stavby posouzené autorizova-

ným inspektorem
§ Oznámení o užívání stavby

Stanoviska, metodická doporučení a územně 
analytické podklady Odboru územního pláno-
vání MMR
§ Aplikace přechodných ustanovení staveb-

ního zákona při pořizování územního plá-
nu

§ K problematice zalesňování pozemků
§ Koordinované závazné stanovisko
§ Kvalifikační požadavky pro výkon územ-

ně plánovací činnosti ve vztahu k úřední-
kům územních samosprávných celků

§ Možnost umisťování větrných elektráren 
a malých vodních elektráren v nezastavě-
ném území

§ Poskytování informací na úseku územní-
ho 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 for-

mou 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
§ Nové právní předpisy      
§ Opatření obecné povahy
§ Pořizování územně plánovací dokumen-

tace      
§ Pořizování rozpracované územně pláno-

vací dokumentace
§ Předkupní právo
§ Rada obcí
§ Stavební řád
§ Úprava platné územně plánovací doku-

mentace
§ 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 doku-

mentace      

Vyhlášky obcí
§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kte-

rou se stanoví ceny stavebních pozemků 
v cenové mapě

Životní situace
§ Občan a pořizování územních (regulač-

ních) plánů a urbanistických studií
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§ Občan a územní plán (resp. regulační 
plán) při koupi nemovitosti a přípravě vý-
stavby nebo jiném záměru na využití po-
zemku

§ Povinnost stavebníků staveb, jejichž pro-
vedení je spojeno se zemními pracemi

§ Připojení nemovitosti na pozemní komu-
nikaci (zřízení sjezdu)

§ Umístění stavby na lesním pozemku
§ Využívání cizích nemovitostí podnikateli 

zajišťujícími veřejnou komunikační síť
§ Žádost o stanovisko dotčeného orgánu 

státní správy k dokumentaci staveb v roz-
sahu požárně bezpečnostního řešení

Související předpisy
§ Zákon č. 359/1992 Sb.,  o zeměměřic-

kých a katastrálních orgánech
§ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plá-

nování a stavebním řádu (stavební zákon)
§ Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 

omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

§ Zákon č. 111/2009 Sb., o základních re-
gistrech

§ Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním po-
zemkovém úřadu

§ Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizova-
ných inspektorech

§ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumen-
taci staveb

§ Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně pláno-
vací dokumentaci a o způsobu evidence 
územně plánovací činnosti

§ Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území

§ Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobněj-
ší úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření

§ Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se pro-
vádějí některá ustanovení stavebního zá-
kona ve věcech stavebního řádu

§ Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o tech-
nických požadavcích na stavby

§ Vyhláška ČÚZK č. 233/2010 Sb., o zá-
kladním obsahu technické mapy obce

§ Vyhláška ČÚZK č. 359/2011 Sb., o zá-
kladním registru územní identifikace, ad-
res a nemovitostí

§ Vyhláška ČÚZK č. 401/2011 Sb., o sta-
novení vzoru formuláře návrhu na zaháje-
ní řízení o povolení vkladu do katastru ne-
movitostí

§ Sdělení MMR č. 544/2006 Sb., kterým 
se uveřejňuje seznam KrÚ a OÚ, které 
jsou stavebními úřady

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 2 konkrétní sta-

noviska z roku 2009
§ Věstník MMR ČR – celkem 145 konkrét-

ních stanovisek z let 1997–2003
§ Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2012 a 2014

8.2. Investiční a ekonomický rozvoj, 
veřejné zakázky

Metodické pokyny a dokumenty (zákon o ve-
řejných zakázkách)
§ Metodika zadávání veřejných zakázek
§ Vzorové formuláře související s veřejnými 

zakázkami
§ Často kladené dotazy k novele zákona
§ Veřejné zakázky – Transparentní novela 

zákona

Vyhlášky obcí
§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kte-

rou se stanovuje úhrada vodného a stoč-
ného ve dvousložkové formě

§ Vzor obecně závazné vyhlášky, kterou se 
stanovuje způsob náhradního zásobování 
vodou a náhradního odvádění odpadních 
vod

Životní situace
§ Podpora podnikání ve vybraných regio-

nech
§ Podpora regionální a místní infrastruktu-

ry cestovního ruchu
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Související předpisy
§ Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu
§ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných za-

kázkách
§ Zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon
§ Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stano-

vení finančních limitů pro účely zákona 
o veřejných zakázkách, o vymezení zboží 
pořizovaného Českou republikou - Minis-
terstvem obrany, pro které platí zvláštní 
finanční limit, a o přepočtech částek sta-
novených v zákoně o veřejných zakázkách 
v eurech na českou měnu

§ Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou 
se provádí zákon o vodovodech a kanali-
zacích

§ Vyhláška MMR č. 217/2006 Sb., kterou 
se provádí koncesní zákon

§ Vyhláška MF č. 238/2006 Sb., kte-
rou se stanoví náležitosti obsahu žádos-
ti o předchozí stanovisko k uzavření kon-
cesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně 
uzavřené koncesní smlouvy nebo smlou-
vy podle koncesního zákona

§ Vyhláška MMR č. 328/2006 Sb., kterou 
se stanoví paušální částka nákladů říze-
ní o přezkoumání úkonů zadavatele pro 
účely zákona o veřejných zakázkách

§ Vyhláška MMR č. 339/2010 Sb., o uve-
řejňování vyhlášení pro účely zákona 
o veřejných zakázkách

§ Vyhláška MF č. 392/2010 Sb., o stano-
vení náležitostí obsahu žádosti o před-
chozí stanovisko Ministerstva financí 
v oblasti veřejných zakázek

§ Vyhláška MMR č. 9/2011 Sb., kterou se 
stanoví podrobnější podmínky týkající se 
elektronických nástrojů a úkonů učině-
ných elektronicky při zadávání veřejných 
zakázek a podrobnosti týkající se certifi-
kátu shody

§ Vyhláška MMR č. 133/2012 Sb., o uve-
řejňování vyhlášení pro účely zákona 
o veřejných zakázkách a náležitostech 
profilu zadavatele

§ Vyhláška MMR č. 230/2012 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení před-
mětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodá-
vek a služeb s výkazem výměr

§ Vyhláška MMR č. 231/2012 Sb., kterou 
se stanoví obchodní podmínky pro veřej-
né zakázky na stavební práce

§ Vyhláška MMR č. 232/2012 Sb., o po-
drobnostech rozsahu odůvodnění účel-
nosti veřejné zakázky a odůvodnění veřej-
né zakázky

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 4 konkrétní sta-

noviska z let 1998–2011
§ Věstník MMR ČR – celkem 10 konkrét-

ních stanovisek z let 1997–2002
§ Dotazy a odpovědi – celkem 3 konkrétní 

odpovědi publikované  v časopise Obec 
a finance v letech 2000–2013

§ Obec účtuje – celkem 1 konkrétní odpo-
věď z roku 2014

8.3. Bytová politika

Metodické pokyny a dokumenty
§ Metodická příručka pro obce v oblasti by-

dlení
§ Nájemní bydlení
§ Archiv dotačních titulů MMR

Vyhlášky obcí
§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce o ur-

čení pořadí pro poskytování bytových ná-
hrad

§ Příspěvek na bydlení

Životní situace
§ Podpora bydlení při živelní pohromě

Související předpisy
§ Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu ně-

kterých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví obcí

§ Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu 
rozvoje bydlení
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§ Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostran-
ném zvyšování nájemného z bytu

§ Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský záko-
ník

§ Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upra-
vují některé otázky související s poskyto-
váním plnění spojených s užíváním bytů 
a nebytových prostorů v domě s byty

§ Nařízení vlády č. 322/2000 Sb., kterým 
se vydávají vzorové stanovy společenství 
vlastníků jednotek podle zákona o vlast-
nictví bytů

§ Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použi-
tí prostředků Státního fondu rozvoje byd-
lení formou dotace ke krytí části nákladů 
spojených s výstavbou bytů

§ Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o pod-
mínkách poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na podporu regenerace panelo-
vých sídlišť

§ Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použi-
tí prostředků Státního fondu rozvoje by-
dlení ke krytí části úroků z úvěrů poskyt-
nutých bankami právnickým a fyzickým 
osobám na opravy, modernizace nebo re-
generace panelových domů

§ Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použi-
tí prostředků Státního fondu rozvoje byd-
lení na opravy a modernizace bytů

§ Nařízení vlády č. 466/2001 Sb., o použi-
tí prostředků Státního fondu rozvoje by-
dlení k úhradě nákladů spojených s jeho 
správou

§ Nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použi-
tí prostředků Státního fondu rozvoje byd-
lení formou úvěru na úhradu části nákla-
dů spojených s výstavbou bytu osobami 
mladšími 36 let

§ Nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použi-
tí prostředků SFRB formou dotace ke kry-
tí části nákladů spojených s výstavbou 
bytů pro fyzické osoby postižené povod-
němi v roce 2002

§ Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o po-
užití prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení ke krytí části nákladů spojených 
s výstavbou bytů pro příjmově vymezené 
osoby

§ Nařízení vlády č. 369/2003 Sb., o použi-
tí prostředků SFRB ke krytí části nákladů 
spojených s výstavbou bytů 

§ Nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o pou-
žití finančních prostředků k úhradě úvěrů 
zajištěných SFRB

§ Nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použi-
tí prostředků Státního fondu rozvoje byd-
lení formou úvěru na úhradu části nákla-
dů spojených s výstavbou nebo pořízením 
bytu některými osobami mladšími 36 let

§ Nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o pod-
mínkách použití finančních prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení formou 
úvěru ke krytí části nákladů spojených 
s modernizací bytu některými osobami 
mladšími 36 let

§ Nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o použi-
tí prostředků SFRB ke krytí části nákladů 
spojených s modernizací bytu...

§ Nařízení vlády č. 63/2006 Sb., o použi-
tí prostředků SFRB ke krytí části nákladů 
spojených s opravami panelového domu

§ Nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o pod-
mínkách použití finančních prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí 
části nákladů spojených s výstavbou so-
ciálních bytů formou dotace právnickým 
a fyzickým osobám

§ Nařízení vlády č. 38/2011 Sb., o formu-
lářích pro smlouvy, ve kterých se sjedná-
vá dočasné užívání ubytovacího zařízení 
nebo s tím spojené služby

§ Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o pod-
mínkách poskytnutí a použití finančních 
prostředků SFRB formou úvěru na pod-
poru výstavby nájemních bytů na území 
České republiky

§ Nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použi-
tí prostředků Státního fondu rozvoje by-
dlení formou úvěrů poskytnutých práv-
nickým a fyzickým osobám na opravy 
a modernizace domů

§ Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpra-
vě některých záležitostí souvisejících 
s bytovým spoluvlastnictvím

§ Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o sta-
novení podrobností a postupu pro zjiště-
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ní srovnatelného nájemného obvyklého 
v daném místě

§ Vyhláška MMR č. 372/2001 Sb., kterou 
se stanoví pravidla pro rozúčtování nákla-
dů na tepelnou energii na vytápění a ná-
kladů na poskytování teplé užitkové vody 
mezi konečné spotřebitele

§ Vyhláška MPO č. 194/2007 Sb., kterou 
se stanoví pravidla pro vytápění a do-
dávku teplé vody, měrné ukazatele spo-
třeby tepelné energie pro vytápění a pro 
přípravu teplé vody a požadavky na vyba-
vení vnitřních tepelných zařízení budov 
přístroji regulujícími a registrujícími do-
dávku tepelné energie

§ Sdělení MMR č. 333/2006 Sb., k záko-
nu o jednostranném zvyšování nájemné-
ho z bytu

§ Sdělení MMR 180/2009 Sb., o roztřídě-
ní obcí do velikostních kategorií podle po-
čtu obyvatel...

§ Bydlení (Evropská urbanistická charta)
§ Koncepce bytové politiky

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní sta-

noviska z let 1997 a 2000
§ Věstník MMR ČR – celkem 78 konkrét-

ních stanovisek z let 1997–2003
§ Dotazy a odpovědi – celkem 6 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1998–2014

8.4. Doprava

Metodické pokyny a dokumenty
§ Jak zklidnit dopravu v obcích

Vyhlášky obcí
§ Vzor obecně závazné vyhlášky, kterou 

se stanovují pro stanoviště vozidel taxi-
služby podmínky pro uzavření smlouvy 
s právnickými nebo fyzickými osobami 
o užívání stanoviště, podmínky užívá-
ní stanoviště a Provozní řád upravující 
v souladu s místními podmínkami pravi-
dla provozu na stanovišti taxislužby včet-
ně cenových podmínek 

§ Vzor obecně závazné vyhlášky, kterou se 
stanovuje jako podmínka k výkonu práce 
řidiče taxislužby na území obce povinnost 
prokázat zkouškou řidiče znalosti místo-
pisu, právních předpisů upravujících ta-
xislužbu a ochranu spotřebitele, znalos-
ti obsluhy taxametru a způsob provádění 
zkoušky

Životní situace
§ Dočasné vyřazení vozidla z registru vozi-

del – depozit
§ Doklad o ekologické likvidaci vozidla (po-

tvrzení o převzetí autovraku do zařízení 
ke sběru autovraků)

§ 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 me-

zinárodního řidičského průkazu
§ Odhlášení již registrovaného vozidla 

na nového provozovatele nebo vlastníka 
vozidla

§ Povolení k umístění pevné překážky 
na pozemní komunikaci

§ Povolení stavby v silničním ochranném 
pásmu

§ Přestavba silničního vozidla
§ Přidělení registrační značky vozidla a vy-

dání technického průkazu vozidla v pří-
padě jejich ztráty, poškození, odcizení

§ Připojení nemovitosti na pozemní komu-
nikaci (zřízení sjezdu)

§ Registrace nového, dosud neregistrova-
ného, vozidla

§ Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel
§ Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění
§ Uzavírka pozemní komunikace
§ Vydání mezinárodního řidičského průka-

zu
§ Vydání osvědčení profesní způsobilosti ři-

diče
§ Vydání paměťové karty řidiče pro digitál-

ní tachograf 
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§ Vydání paměťové karty vozidla pro digi-
tální tachograf 

§ Vydání paměťové servisní karty pro digi-
tální tachograf 

§ Vydání průkazu profesní způsobilosti řidi-
če

§ Vydání řidičského průkazu
§ Vydání řidičského průkazu na základě ři-

dičského průkazu vydaného cizím státem
§ Výměna řidičského průkazu – v  zákonem 

stanovené lhůtě
§ Výroba jednotlivého silničního vozidla
§ Změna údajů v řidičském průkazu nebo 

mezinárodním řidičském průkazu
§ Zpoplatnění obecného užívání dálnice 

a rychlostní silnice
§ Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení 

řidičského průkazu nebo mezinárodního 
řidičského průkazu

§ Zvláštní užívání –  nadměrná přeprava
§ Zvláštní užívání – reklamní zařízení, sta-

vební práce, umístění inženýrských sítí, 
provozování stánků apod.

§ Žádost o výpis z evidenční karty řidiče 
nebo o výpis z bodového hodnocení

§ Žádost o zápis změn údajů v registru vo-
zidel

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopra-

vě

§ Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích

§ Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících

§ Nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o sta-
novení minimálních hodnot a ukazatelů 
standardů kvality a bezpečnosti a o způ-
sobu jejich prokazování v souvislosti s po-
skytováním veřejných služeb v přepravě 
cestujících

§ Vyhláška MD č. 296/2010 Sb., o postu-
pech pro sestavení finančního modelu 
a určení maximální výše kompenzace

§ Vyhláška MD č. 297/2010 Sb., o stano-
vení vzoru formuláře pro uveřejnění ozná-
mení o zahájení nabídkového řízení pro 
výběr dopravce k uzavření smlouvy o ve-
řejných službách v přepravě cestujících

§ Vyhláška MD č. 122/2014 Sb., o jízd-
ních řádech veřejné linkové dopravy

§ Doprava a mobilita (Evropská urbanistic-
ká charta)

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 5 konkrétních 

stanovisek z let 1999–2001
§ Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2004 a 2014

§ Obec účtuje – celkem 1 konkrétní odpo-
věď z roku 2014

Obr. 4: Ukázka z kapitoly: Doprava
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8.5. Technická infrastruktura

Úspory energie 
§ Vzorové projekty energetických úspor
§ Úspory energie (příručka nejen pro pra-

covníky komunální sféry)

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií
§ Vyhláška MMR č. 372/2001 Sb., kterou 

se stanoví pravidla pro rozúčtování nákla-
dů na tepelnou energii na vytápění a ná-
kladů na poskytování teplé užitkové vody 
mezi konečné spotřebitele

§ Vyhláška Mze č. 428/2001 Sb., kterou 
se provádí zákon č. o vodovodech a kana-
lizacích  

§ Vyhláška MPO č. 148/2007 Sb., o ener-
getické náročnosti budov

Další materiály k této problematice
§ Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrét-

ní odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2014

8.6. Cestovní ruch 

Životní situace
§ Krach cestovní kanceláře 
§ Podání žádosti o poskytnutí dotace 

na podporu cestovního ruchu 
§ Podpora regionální a místní infrastruktu-

ry cestovního ruchu 
§ Podpora regionálních a místních služeb 

cestovního ruchu 
§ Pohřešování a únos občana ČR v zahrani-

čí
§ Pozvání cizince do České republiky
§ Udělení letištního průjezdního víza 
§ Udělení schengenského (krátkodobého) 

víza
§ Udělení víza k pobytu nad 90 dnů
§ Vydání cestovního dokladu 
§ Změny údajů v cestovních dokladech
§ Ztráta nebo odcizení cestovních údajů 

v zahraničí 

Další materiály k této problematice
§ Věstník MMR ČR – celkem 27 konkrét-

ních stanovisek z let 1997–2003

8.7. Regionální rozvoj

Metodické pokyny a dokumenty
§ Často kladené dotazy na MMR –  Regio-

nální politika
§ Často kladené dotazy na MMR – Progra-

my podpory
§ Venkov – informační periodikum Progra-

mu rozvoje venkova
§ Vesnice roku (podmínky soutěže, před-

mět soutěže, vítězové ukončených roční-
ků soutěže)

Životní situace
§ Podpora podnikání ve vybraných regio-

nech

Dotační tituly MZe
§ Program rozvoje venkova České republiky 

na období 2007–2013

Dotační tituly MMR
§ Programy pro roky 2003–2010  Archiv 

regionálních programů 

Centrum pro regionální rozvoj ČR
§ Podpora projektů z 1. výzvy SROP (nastá-

vá fáze realizace)
§ Memoriál Karla Raise (netypický projekt 

přeshraniční spolupráce)
§ Iniciativa Společenství INTERREG IIIA 
§ Rok poté (zhodnocení zkušeností z člen-

ství v Evropské unii)
§ INTERREG IIIA (aktuality v programu 

a dosavadní zkušenosti Centra pro regi-
onální rozvoj ČR)

§ Webové prostředí pro prezentaci progra-
mů spolufinancovaných EU

§ Programy přeshraniční spolupráce, ka-
nalizační systém Ostravy, Evropské ceny 
za podnikání, Mapy ČR na stránkách CRR

§ Centrum obchodní spolupráce Euroregio-
nu Nisa v Jablonci nad Nisou, První pro-
jekt v rámci programu Phare 2003/II
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§ Mapový server Centra pro regionální roz-
voj ČR, Příklady realizovaných projektů 
v rámci Iniciativy Společenství INTER-
REG IIIA

§ Regionální rozvojový fond, Příklady re-
alizovaných 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 ma-

nagmentu kvality podle mezinárodní nor-
my ISO 9001: 2000 v CRR ČR

§ Cíl – Evropská územní spolupráce, INTE-
RREG – společné řešení problémů

§ CRR ČR a nejzajímavější realizované pro-
jekty spolufinancované EU, Zlaté hory – 
sportovně rekreační lyžařský areál

§ Deset let Centra pro regionální rozvoj ČR
§ Informační systémy CRR ČR
§ Zajímavé projekty SROP v regionu NUTS 

II Střední Čechy
§ Místní akční skupiny a zkušenosti z první 

výzvy Programu rozvoje venkova
§ Úspěšné realizace projektů v Praze z pro-

středků EU
§ Úspěšné projekty SROP – příklady ze 

Středních Čech

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regio-

nálního rozvoje
§ Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci 

při obnově území
§ Evropská urbanistická charta

Další materiály k této problematice
§ Věstník MMR ČR – celkem 59 konkrét-

ních stanovisek z let 1997– 2003

9. Veřejný pořádek a bezpečnost

9.1. Policie, pořádek a bezpečnost

Metodické pokyny a dokumenty
§ Obecní policie
- Právní předpisy vážící se k oblasti obecní 

policie
- Pojem a postavení obecní policie
- zřizování obecní policie a její řízení
- Náplň činnosti obecní policie, resp. stráž-

níka
- Místní působnost obecní policie
- Strážník
- Povinnosti a oprávnění strážníka
- Ministerstvo vnitra České republiky 

a obecní policie
- Sížnosti v oblasti obecní policie
- Novela zákona o obecní policii a hlavní 

změny oproti stávající právní úpravě
- Údaje požadované Ministerstvem vnitra 

o obecních/městských policiích
§ Regulace hazardu formou obecně závaz-

ných vyhlášek a zpoplatnění hazardu
§ Manuál pro obce k zákonu o právu shro-

mažďovacím
§ Bezbečnost na hřištích
§ Protikorupční manuál
§ Změny v oblasti vstupu a pobytu cizinců 

na území ČR od roku 2011
§ Strategie vlády v boji proti korupci na ob-

dobí let 2011 a 2012
§ Nález ÚS ve věci obecně závazné vyhláš-

ky města Chrastava č. 5/2009, o stano-
vení míst, na kterých mohou být provozo-
vány interaktivní videoloterijní terminály

§ Nález ÚS ve věci obecně závazné vyhláš-
ky města Františkovy Lázně č. 1/2010, 
k zabezpečení místních záležitostí veřej-
ného pořádku v oblasti omezení hazardu

Vyhlášky obcí
§ Vzory obecně závazných vyhlášek obcí 

o zřízení a zrušení obecní policie
§ Vzory obecně závazných vyhlášek obce 

k zabezpečení místních záležitostí veřej-
ného pořádku dle § 10 písm. a) zákona 
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č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů 

§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kte-
rou se stanovují závazné podmínky pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnos-
ti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, včetně tanečních zábav a dis-
koték, v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku

§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce o re-
gulaci prodeje, podávání a konzumace al-
koholických nápojů v případě konání kul-
turní, společenské nebo sportovní akce 
přístupné veřejnosti

§ Vzor obecně závazné vyhlášky, kterou se 
reguluje kouření na veřejně přístupných 
dětských hřištích, sportovištích, ve vnitř-
ních prostorách budov určených pro pořá-
dání sportovních, kulturních a společen-
ských akcí a na sportovních, kulturních 
a společenských akcích určených nebo 
vyhrazených osobám mladším 18 let

Životní situace
§ Odcizení mobilního telefonu
§ Podání stížnosti na příslušníka Policie 

ČR
§ Podání trestního oznámení
§ Podnět k instalování kamerového systé-

mu
§ Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
§ Vyhlášení varovného signálu

Vybrané dotační tituly
§ Program Bezpečnostní dobrovolník
§ Podpora integrace cizinců na lokální 

úrovni

Související předpisy
§ Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování ob-

čanů
§ Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromaž-

ďovacím 
§ Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
§ Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
§ Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro 

studium totalitních režimů a o Archivu 
bezpečnostních složek

§ Zákon č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trest-
né činnosti a financování terorismu

§ Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky

§ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
§ Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský záko-

ník
§ Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trest-

ných činů
§ Vyhláška MV č. 418/2008 Sb., kterou se 

provádí zákon o obecní policii
§ Vyhláška MV č. 444/2008 Sb., o zdra-

votní způsobilosti uchazeče o zaměstná-
ní strážníka, čekatele a strážníka obecní 
policie

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 2 konkrétní sta-

noviska z let 1998 a 2009
§ Dotazy a odpovědi – celkem 3 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2001–2013

9.2. Požární ochrana

Životní situace
§ Postup občana při vzniku požáru
§ Únik nebezpečné chemické látky do ži-

votního prostředí
§ Vyhlášení varovného signálu

Fondy EU
§ Dotace pro Sbory dobrovolných hasičů

Související předpisy
§ Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochra-

ně
§ Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském zá-

chranném sboru České republiky
§ Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému
§ Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k prove-

dení zákona o požární ochraně
§ Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posu-

zování zdravotní způsobilosti členů jed-
notek SDH obcí
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§ Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stano-
vení podmínek požární bezpečnosti a vý-
konu státního požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci)

§ Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organi-
zaci a činnosti jednotek požární ochrany

§ Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípra-
vě a provádění úkolů ochrany obyvatel-
stva 

§ Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technic-
kých podmínkách požární ochrany staveb

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 3 konkrétní sta-

noviska z let 1999–2002
§ Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrét-

ní odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2001

9.3. Krizové řízení, obrana státu

Metodické pokyny a dokumenty
§ Formy státní pomoci při obnově území 

postiženého živelní nebo jinou pohromou
§ Bezpečnostní strategie České republiky
§ Povodně 2013 (Krizový manuál pro obce, 

Jak na veřejné zakázky při povodních)

Vybrané dotační tituly
§ Obnova obecního a krajského majetku 

po živelních pohromách
§ Podpora bydlení při živelní pohromě

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajo-

vaných skutečností
§ Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému
§ Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém říze-

ní
§ Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomo-

ci 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 ob-
lasti bydlení občanům postiženým po-

vodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, 
a podmínky pro použití půjčky poskytova-
né 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 po-

skytnutí finanční pomoci v oblasti byd-
lení občanům postiženým povodněmi 
v roce 1997 nebo v roce 1998

§ Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k prove-
dení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

§ Nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o po-
skytnutí finanční pomoci v oblasti bydle-
ní fyzickým osobám postiženým povodně-
mi v roce 2002

§ Nařízení vlády č. 395/2002 Sb., o po-
skytnutí nenávratné finanční pomoci 
v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo 
obcím postiženým povodněmi v roce 
2002 na úhradu nákladů spojených s od-
straněním stavby pro bydlení

§ Nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použi-
tí prostředků Státního fondu rozvoje byd-
lení formou úvěru na úhradu části nákla-
dů spojených s výstavbou bytu fyzickými 
osobami postiženými povodněmi v roce 
2002

§ Nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použi-
tí prostředků Státního fondu rozvoje byd-
lení formou dotace ke krytí části nákladů 
spojených s výstavbou bytů pro fyzické 
osoby postižené povodněmi v roce 2002

§ Nařízení vlády 522/2005 Sb., kterým se 
stanoví seznam utajovaných informací

§ Vyhláška NBÚ č. 56/1999 Sb., o zajiště-
ní bezpečnosti informačních systémů na-
kládajících s utajovanými skutečnostmi, 
provádění jejich certifikace a náležitos-
tech certifikátu

§ Vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb., kte-
rou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) záko-
na č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

§ Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o někte-
rých podrobnostech zabezpečení integro-
vaného záchranného systému
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§ Vyhláška MF č. 186/2002 Sb., kterou se 
stanoví náležitosti přehledu o předběž-
ném odhadu nákladů na obnovu majet-
ku sloužícího k zabezpečení základních 
funkcí v území postiženém živelní nebo 
jinou pohromou a vzor pověření osoby po-
věřené krajem zjišťováním údajů nutných 
pro zpracování tohoto přehledu

§ Vyhláška MV č. 380/2002 Sb. k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

§ Vládní program boje proti korupci v Čes-
ké reublice a Zpráva o korupci v České re-
publice a možnostech účinného postupu 
proti tomuto negativnímu společenské-
mu 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 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 1998–2003

9.4. Peněžité pokuty a náhrady

Metodické pokyny a dokumenty
§ Pokutové bloky pro krajské a obecní úřa-

dy

Životní situace
§ Podání stížnosti k Evropskému soudu pro 

lidská práva
§ Uplatnění nároku na náhradu škody způ-

sobené při výkonu státní moci

Související předpisy
§ Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní 

řád
§ Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
§ Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnos-

ti za škodu způsobenou při výkonu veřej-
né 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 ar-
bitrovi

§ Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajiš-
tění majetku a věcí v trestním řízení

§ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
§ Vyhláška MV č. 520/2005 Sb., o roz-

sahu hotových výdajů a ušlého výdělku, 
které správní orgán hradí jiným osobám, 
a o výši paušální částky nákladů řízení

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 18 konkrétních 

stanovisek z let 1998–2011
§ Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 1999 a 2003

10. Veřejná politika

10.1. Zdravotnictví

Vyhlášky obcí
§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kte-

rou se nařizuje pro území obce nebo jeho 
část provedení speciální ochranné dezin-
sekce a deratizace k ochraně zdraví před 
vznikem a šířením infekčních onemocně-
ní

Životní situace
§ Nakládání s nepoužitelnými léčivy 
§ Odvod pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění hrazené státem
§ Odvod pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění za osobu bez zdanitelných pří-
jmů  

§ Odvod pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění za OSVČ

§ Odvod pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění za osobu samostatně výdělečně 
činnou, která je současně zaměstnancem 
(a samostatná výdělečná činnost není 
hlavním zdrojem příjmů) 

§ Odvod pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění za zaměstnance
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§ Odvod pojistného za osobu samostatně 
výdělečně činnou, která zahajuje samo-
statnou výdělečnou činnost

§ Osoby zdravotně znevýhodněné a žádost 
o uznání statusu osoby zdravotně znevý-
hodněné  

§ Oznámení důležitých změn zdravotní po-
jišťovně 

§ Oznámení o úmrtí pojištěnce zdravotní 
pojišťovny

§ Podání podnětu na porušování povinností 
v oblasti ochrany veřejného zdraví (nad-
měrný hluk a vibrace)

§ 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

§ Posuzování zdravotního stavu a pracovní 
schopnosti občanů  

§ Přihlášení novorozence do zdravotní po-
jišťovny

§ Registrace přeshraničního pracovníka, 
který pracuje v členském státě Evropské 
unie, bydlí v České republice

§ Reklamace zkažené potraviny       
§ Stížnost na porušování povinností v ob-

lasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný 
hluk a vibrace) 

§ Úhrada pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění u OSVČ, která zahajuje samo-
statnou výdělečnou činnost

§ Zdravotní pojištění českého občana 
mimo území členských států EU, EHP či 
Švýcarska

§ Zdravotní pojištění českého občana v ze-
mích EU, EHP a Švýcarska (přechodný 
pobyt) 

§ Změna zdravotní pojišťovny a registrace 
u nově zvolené zdravotní pojišťovny 

§ Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění

Související předpisy
§ Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému
§ Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posu-

zování zdravotní způsobilosti členů jed-
notek SDH obcí

§ Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způ-
sobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu

§ Vyhláška MZ č. 238/2011 Sb., o stano-
vení hygienických požadavků na koupali-
ště, sauny a hygienické limity písku v pís-
kovištích venkovních hracích ploch

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 16 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2006

10.2. Sociální politika

Životní situace
§ Dobrovolné důchodové pojištění
§ Důchodové pojištění osoby samostatně 

výdělečně činné
§ e-Podání Evidenční listy důchodového 

pojištění
§ e-Podání Přehledu o příjmech a výdajích 

OSVČ
§ e-Podání Přihláška/odhláška zaměstnan-

ce k nemocenskému pojištění
§ Evidence dob pojištění – individuální 

konta pojištěnců
§ Invalidita a žádost o invalidní důchod
§ Jednorázová peněžní částka podle záko-

na č. 108/2009 Sb. nahrazující příplatek 
k důchodu a zvláštní příspěvek k důcho-
du

§ Kontrola dodržování režimu dočasně prá-
ce neschopného pojištěnce

§ Kontrola posuzování dočasné pracovní 
neschopnosti

§ Náhradní doba pojištění – civilní služba 
(do 22. 12. 2004) a vojenská služba

§ Náhradní doba pojištění – doba evidence 
u úřadu práce

§ Náhradní doba pojištění – doba péče 
o osobu bezmocnou, závislou
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§ Náhradní doba pojištění – doba po skon-
čení výdělečné činnosti, která zakládala 
účast na nemocenském pojištění

§ Náhradní doba pojištění – doba přípra-
vy na zaměstnání nebo jinou výdělečnou 
činnost osob se zdravotním postižením

§ Náhradní doba pojištění – doba soustav-
né přípravy na budoucí povolání studiem

§ Náhradní doba pojištění – péče o dítě 
do 4 let věku

§ Náhradní doba pojištění – pobírání in-
validního důchodu pro invaliditu třetího 
stupně

§ Náhradní doba pojištění – pobírání plné-
ho invalidního důchodu

§ Nemocenské –  dočasná pracovní ne-
schopnost zaměstnance; nařízení karan-
tény

§ Nemocenské dávky
§ Nemocenské pojištění – OSVČ
§ Nepříznivý zdravotní stav ve vztahu k so-

ciálnímu zabezpečení
§ Odchod do starobního důchodu
§ Odměna pěstouna (dávka pěstounské 

péče)
§ Ošetřovné (ošetřování nemocného člena 

rodiny, péče o dítě ve věku do 10 let)
§ Peněžitá pomoc v mateřství
§ Podpora při ošetřování člena rodiny
§ Podpora v nezaměstnanosti
§ Pohřebné
§ Pojistné na sociální zabezpečení a pří-

spěvek na státní politiku zaměstnanosti 
– osoba samostatně výdělečně činná
§ Pojistné na sociální zabezpečení a pří-

spěvek na státní politiku zaměstnanosti 
– zaměstnanec
§ Pojistné na sociální zabezpečení a pří-

spěvek na státní politiku zaměstnanosti 
– zaměstnavatel
§ Porodné
§ Prokazování chybějících dob pojištění
§ Předčasný starobní důchod
§ Přídavek na dítě
§ Příplatek k důchodu podle záko-

na č. 357/2005 Sb., ve znění zákona 
č. 108/2009 Sb.

§ Příspěvek na bydlení

§ Příspěvek na péči
§ Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (dávka 

pěstounské péče)
§ Příspěvek na zakoupení motorového vozi-

dla (dávka pěstounské péče)
§ Příspěvek při převzetí dítěte (dávka pěs-

tounské péče)
§ Příspěvek při ukončení pěstounské péče 

(dávka pěstounské péče)
§ Rodičovský příspěvek
§ Sirotčí důchod
§ Sociální příplatek
§ Ukončení zaměstnání v EU, EHP nebo 

Švýcarsku
§ Vdovecký důchod
§ Vdovský důchod
§ Výplata důchodu
§ Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a ma-

teřství
§ Zaměstnávání starobních důchodců
§ Zvláštní příspěvek k důchodu podle zá-

kona č. 357/2005 Sb., ve znění zákona 
č. 108/2009 Sb.

§ Žádost o dávku sociální péče
§ Žádost o výplatu nemocenského po uply-

nutí podpůrčí doby

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
§ Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním za-

bezpečení
§ Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti or-

gánů České republiky v sociálním zabez-
pečení

§ 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-práv-
ní ochraně dětí

§ Zákon č. 273/2001 Sb., o právech pří-
slušníků 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
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§ Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi

§ Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zachá-
zení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací (antidiskriminační zá-
kon)

§ Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením 
a o změně souvisejících zákonů

§ Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský záko-
ník

§ Nařízení vlády č. 367/2007 Sb., kterým 
se pro účely příspěvku na bydlení ze stát-
ní sociální podpory pro rok 2008 stanoví 
výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částky, které se započítávají za pevná 
paliva, a částky normativních nákladů 
na bydlení

§ Nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o pod-
mínkách použití finančních prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí 
části nákladů spojených s výstavbou so-
ciálních bytů formou dotace právnickým 
a fyzickým osobám

§ Nařízení vlády č. 461/2009 Sb., kterým 
se pro účely příspěvku na bydlení ze stát-
ní sociální podpor pro rok 2010 stanoví 
výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná 
paliva, a částek normativních nákladů 
na bydlení

§ Nařízení vlády č. 414/2010 Sb., kterým 
se pro účely příspěvku na bydlení ze stát-
ní sociální podpory pro rok 2011 stanoví 
výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná 
paliva, a částek normativních nákladů 
na bydlení

§ Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým 
se pro účely příspěvku na bydlení ze stát-
ní sociální podpory pro rok 2012 stanoví 
výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná 
paliva, a částek normativních nákladů 
na bydlení

§ Nařízení vlády č. 482/2012 Sb., kterým 
se pro účely příspěvku na bydlení ze stát-
ní sociální podpory pro rok 2013 stanoví 

výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná 
paliva, a částek normativních nákladů 
na bydlení

§ Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou 
se provádí zákon č. o sociálním zabezpe-
čení a zákon č. o působnosti orgánů Čes-
ké republiky v sociálním zabezpečení

§ Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách

§ Vyhláška MPSV č. 389/2011 Sb., o pro-
vedení některých ustanovení zákona 
o pomoci v hmotné nouzi

§ Vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb., o pro-
vedení některých ustanovení zákona o so-
ciálně-právní ochraně dětí

§ Národní plán zaměstnanosti České re-
publiky

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 51 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2012
§ Dotazy a odpovědi – celkem 35 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1998–2012

10.3. Politika zaměstnanosti

Životní situace
§ Dobrovolné důchodové pojištění
§ Doručení exekučního příkazu
§ Doručení výzvy k zaplacení daňového ne-

doplatku v náhradní lhůtě
§ Důchodové pojištění osoby samostatně 

výdělečně činné
§ e-Podání Evidenční listy důchodového 

pojištění
§ e-Podání Přehledů o příjmech a výdajích 

OSVČ
§ Evidence dob pojištění – individuální 

konta pojištěnců
§ Kontrola dodržování režimu dočasně prá-

ce neschopného pojištěnce
§ Kontrola posuzování dočasné pracovní 

neschopnosti
§ Oznámení změny registračních údajů
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§ Placení daní na účet finančního úřadu
§ Placení záloh na daň silniční 
§ Placení záloh na daň z příjmů fyzickými 

osobami
§ Podání přiznání k dani dědické
§ Podání přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob
§ Podání přiznání k dani z nemovitostí
§ Podání přiznání k DPH
§ Podávání řádných a mimořádných oprav-

ných prostředků 
§ Podpora v nezaměstnanosti
§ Pojistné na sociální zabezpečení a pří-

spěvek na státní politiku zaměstnanosti 
– zaměstnanec 
§ Pojistné na sociální zabezpečení a pří-

spěvek na státní politiku zaměstnanosti 
– zaměstnavatel
§ Posečkání daně
§ Postup při daňové exekuci
§ Posuzování zdravotního stavu a pracovní 

schopnosti občanů
§ Pracovní úraz a povinnosti zaměstnavate-

le
§ Prominutí daně
§ Prominutí příslušenství daně
§ Příspěvek na dopravu zaměstnanců
§ Příspěvek na vytvoření chráněného pra-

covního místa
§ Příspěvek na zřízení společensky účelné-

ho pracovního místa
§ Rekvalifikace uchazeče o zaměstnání 

nebo zájemce o zaměstnání
§ Ukončení zaměstnání v EU, EHP nebo 

Švýcarsku
§ Vyrozumění o výši nedoplatků
§ Vznik povinnosti podat daňové přiznání 

a hlášení k dani z příjmů fyzických osob
§ Vznik povinnosti podat daňové přiznání 

k dani silniční
§ Zaměstnávání starobních důchodců
§ Zastupování daňových subjektů
§ Zrušení registrace
§ Ztráta zaměstnání
§ Žádost o poskytnutí příspěvku na veřejně 

prospěšné práce
§ Žádost o prodloužení lhůty k podání da-

ňového přiznání

§ Žádost o sdělení důvodu rozdílu mezi 
daní vyměřenou a přiznanou 

§ Žádost o sdělení výsledku vyměření daně
§ Žádost o souhlas správce daně s ukonče-

ním činnosti
§ Žádost o vrácení přeplatku daně

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pří-

jmů
§ Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
§ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ Zákon 73/2011 Sb., o Úřadu práce Čes-

ké republiky a o změně souvisejících zá-
konů

§ Nařízení vlády č. 557/2006 Sb., o úpra-
vě náhrady za ztrátu na výdělku po skon-
čení pracovní neschopnosti vzniklé pra-
covním 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 pla-
tových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě

§ Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o mini-
mální mzdě, o nejnižších úrovních zaru-
čené mzdy, o vymezení ztíženého pracov-
ního prostředí a o výši příplatku ke mzdě 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí

§ Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým 
se stanoví okruh a rozsah jiných důleži-
tých osobních překážek v práci

§ Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o kata-
logu prací ve veřejných službách a správě

§ Nařízení vlády č. 483/2012 Sb., o úpra-
vě náhrady za ztrátu na výdělku po skon-
čení pracovní neschopnosti vzniklé pra-
covním 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 MPSV č. 518/2004 Sb., kterou 
se provádí zákon o zaměstnanosti

§ Národní plán zaměstnanosti České re-
publiky
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Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 11 konkrétních 

stanovisek z let 2001–2008
§ Dotazy a odpovědi – celkem 5 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1998–2006

10.4. Školství, tělovýchova a sport

Vyhlášky obcí
§ Vzory obecně závazných vyhlášek o vyme-

zení školských obvodů

Životní situace
§ Dodatečný odklad povinné školní docház-

ky       
§ Legalizace dokladů o vzdělání vydaných 

v ČR za účelem jejich použití v zahraničí 
§ Nostrifikace a uznání rovnocennosti za-

hraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ
§ Odklad povinné školní docházky 
§ Přerušení vzdělávání (střední a vyšší od-

borné školy)
§ Přijetí ke vzdělávání ve vyšších odbor-

ných školách
§ Sportovní třídy na základních školách – 

možnosti pro zařazení žáka       
§ Stížnost na školu nebo školské zařízení
§ Uznání předchozího vzdělání  
§ Zařazení dětí do mateřské školy 
§ Zařazování dětí do speciálních škol a spe-

ciálních školských zařízení       
§ Zařazení dětí do základní školy 
§ Žádost o pověření k vydávání dokladů 

o kvalifikaci po ukončení rekvalifikace 
§ Žádost o příspěvek na školní pomůcky
§ Žádost žáka (studenta) ke změně oboru 

vzdělání a přestupu na jinou školu
§ Žádost žáka o opakování ročníku na střed-

ní škole po splnění povinné školní do-
cházky

Vybrané dotační tituly
§ Podpora regionálních škol v okolí velkých 

měst

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
§ Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zá-

jmovém vzdělávání
§ Vyhláška MŠMT č. 208/2007 Sb., o po-

drobnostech stanovených k provedení zá-
kona o uznávání výsledků dalšího vzdělá-
vání

§ Vyhláška MŠMT č. 263/2007 Sb., kterou 
se stanoví pracovní řád pro zaměstnance 
škol a školských zařízení zřízených Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 
obcí

§ Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy v České republice

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 9 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2014
§ Dotazy a odpovědi – celkem 12 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1997–2013

10.5. Kultura

Metodické pokyny a dokumenty
§ Vymezení standardu veřejných knihovnic-

kých a informačních služeb

Životní situace
§ Návrh na prohlášení věci za kulturní pa-

mátku
§ Návrh na zrušení prohlášení věci za kul-

turní památku
§ Obnova movité nebo nemovité kulturní 

památky
§ Obnova movité nebo nemovité národní 

kulturní památky
§ Oznámení ohrožení nebo poškození kul-

turní památky a žádost o rozhodnutí o od-
stranění závady

§ Poskytování příspěvků na zachování a ob-
novu kulturních památek realizovaných 
Ministerstvem kultury

§ Přemístění movité kulturní památky
§ Přemístění národní kulturní památky 

a nemovité kulturní památky
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§ Stížnost na technicky nekvalitní příjem 
rozhlasových a televizních programů

§ Stížnost občana na rušení přijímaného 
televizního nebo rozhlasového signálu

§ Vývoz a prodej předmětu kulturní hodno-
ty

§ Zájem o provozování rozhlasového vysílá-
ní prostřednictvím pozemních vysílačů

§ Zájem o provozování televizního nebo 
rozhlasového převzatého vysílání pro-
střednictvím družic nebo kabelových sys-
témů

§ Zájem o provozování televizního nebo 
rozhlasového vysílání s původním progra-
mem

§ Získání dotace ze státního rozpočtu 
na ochranu movitého kulturního dědictví

§ Žádost o povolení k vývozu kulturní pa-
mátky do zahraničí

§ Žádost o vydání povolení k restaurování 
kulturních památek

Související předpisy
§ Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památko-

vé péči
§ Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
§ Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy
§ Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných kni-
hovnických a informačních služeb

§ Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a nábo-
ženských 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 provede-
ní zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování veřejných kni-
hovnických a informačních služeb

§ Vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o ar-
chivnictví a spisové službě

§ Vyhláška MV č. 191/2009 Sb., o podrob-
nostech výkonu spisové služby

§ Vyhláška MK č. 275/2000 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochra-
ně sbírek muzejní povahy

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní sta-

novisko z roku 2007
§ Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech  2001 a 2004

10.6. Zemědělství 

Metodické pokyny a dokumenty
§ Metodický pokyn Pozemkového fon-

du České republiky pro souběžnou rea-
lizaci zákona č. 95/1999 Sb. a zákona 
č. 229/1991 Sb. v platném znění

§ Archiv dotačních titulů MZe

Vyhlášky obcí
§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kte-

rou se stanovují podmínky pro spalová-
ní suchých rostlinných materiálů a vzor 
obecně závazné vyhlášky obce, kterou 
se reguluje promítání světelných reklam 
a efektů na oblohu

§ Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kte-
rou se stanoví systém komunitního kom-
postování a způsob využití zeleného kom-
postu k údržbě a obnově veřejné zeleně 
na území obce

Životní situace
§ Kácení porostů v přírodních rezervacích
§ Náhrada škody způsobené zvěří
§ 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

Související předpisy
§ Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlast-

nických vztahů k půdě a jinému zeměděl-
skému majetku
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§ Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně země-
dělského půdního fondu

§ Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách 
převodu zemědělských a lesních pozem-
ků z vlastnictví státu na jiné osoby

§ Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
§ Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým 

se stanoví podpůrné programy k podpo-
ře mimoprodukčních funkcí zemědělství, 
k podpoře aktivit podílejících se na udr-
žování krajiny, programy pomoci k podpo-
ře méně příznivých oblastí a kritéria pro 
jejich posuzování

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 8 konkrétních 

stanovisek z let 1997–2004

10.7. Životní prostředí

Metodické pokyny a dokumenty
§ Nová zelená úsporám
§ Povodně 2013 (Krizový manuál pro obce, 

Jak na veřejné zakázky při povodních)
§ Komunální odpad
§ Povodně 2006 – praktické rady obcím, 

podnikatelům a občanům
§ Nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 25/11 ve věci 

obecně závazné vyhlášky města Holýšov 
č. 1/2010 o čistotě a ochraně životní-
ho prostředí a omezení volného pohybu 
psů a jiných zvířat na veřejných prostran-
stvích

Dotační tituly
§ Dotační tituly MMR (Obnova obecního 

a krajského majetku po živelních pohro-
mách)

§ Archiv dotačních titulů MPO
§ Archiv dotačních titulů MŽP

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 (in-
formační leták)

§ Postup vodoprávních úřadů při vyřizová-
ní podání a dotazů v návaznosti na medi-
ální kampaň k zániku vybraných povolení 
k odběru povrchových a podzemních vod

§ Žádost o povolení k nakládání s povrcho-
vými nebo podzemními vodami

§ Žádost o povolení k odběru podzemních 
vod pro potřeby jednotlivých občanů (do-
mácností)

§ Žádost o povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových

§ Žádost o povolení k vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových nebo pod-
zemních pro potřeby jednotlivých občanů 
(domácností)

§ Žádost o prodloužení platnosti povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod po-
vrchových nebo podzemních pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností)

§ Žádost o prodloužení platnosti povolení 
k odběru povrchových nebo podzemních 
vod

§ Žádost o stavební povolení k domovní čis-
tírně odpadních vod, studni nebo jinému 
vodnímu dílu potřebnému k odběru pod-
zemních vod pro potřeby jednotlivých ob-
čanů (domácností)

§ Žádost o stavební povolení k vodním dí-
lům

§ Žádost o povolení k užívání vodních děl

Úspory energie
§ Nová zelená úsporám 
§ Příručka Problematika energetických 

úspor
§ Příručka Úspory energie
§ Vzorové projekty energetických úspor

Životní situace
§ Doklad o ekologické likvidaci vozidla (po-

tvrzení o převzetí autovraku do zařízení 
ke sběru autovraků

§ Dotace na kotle na biomasu, program 
1.A.a
§ Dotace na solární systémy na celoroční 

ohřev teplé vody, program 1.A.b
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§ Dotace na solární systémy na přitápění 
a na celoroční ohřev teplé vody, program 
1.A.c
§ Dotace na tepelná čerpadla, program 4.A
§ Poskytování informací o stavu životního 

prostředí
§ Únik nebezpečné chemické látky do ži-

votního prostředí
§ Zelená úsporám – žádost o poskytnutí 

podpory

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 17/1992 Sb., o životním pro-

středí
§ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-

dy a krajiny
§ Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní 

zákon)
§ Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na in-

formace 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 využí-

vání obnovitelných zdrojů
§ Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném 

registru znečišťování životního prostředí 
a integrovaném systému plnění ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního pro-
středí

§ Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení 
ekologické újmě a o její nápravě

§ Zákon č. 165/2012 Sb., podporovaných 
zdrojích energie

§ Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší 

§ Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravi-
dlech pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu na podporu hospodárného na-
kládání s energií a využívání jejích obno-
vitelných a druhotných zdrojů

§ Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu 
odpadového hospodářství České republi-
ky

§ Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o inte-
grovaném registru znečišťování

§ Nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postu-
pu při zjišťování a uplatňování náhrady 
škody... v územích určených k řízeným 
rozlivům povodní

§ Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o uka-
zatelích a hodnotách přípustného znečiš-
tění odpadních vod a náležitostech povo-
lení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních

§ Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způ-
sobu hodnocení rizik ekologické újmy 
a bližších podmínkách finančního zajiš-
tění

§ Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou 
se stanoví Katalog odpadů, Seznam ne-
bezpečných odpadů a seznamy odpadů 
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzi-
tu odpadů a postup při udělování souhla-
su k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

§ Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady

§ Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou 
se stanoví seznam významných vodních 
toků a způsob provádění činností souvi-
sejících se správou vodních toků

§ Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způso-
bu a rozsahu zpracovávání návrhu a sta-
novování záplavových území

§ Vyhláška Mze č. 391/2004 Sb., o evi-
denci stavu povrchových a podzemních 
vod a o způsobu zpracování v ISVS

§ Vyhláška MŽP č. 103/2010 Sb., o prove-
dení některých ustanovení zákona o prá-
vu na informace o životním prostředí

§ Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb., o plánech 
povodí a plánech pro zvládání povodňo-
vých rizik

§ Vyhláška MŽP č. 64/2011 Sb., o plá-
nech péče, o podkladech k vyhlašování, 
evidenci a označování chráněných území
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§ Vyhláška MZe č. 155/2011 Sb., o pro-
filech povrchových vod využívaných 
ke koupání

§ Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou 
se stanoví seznam významných vodních 
toků a způsob provádění činností souvi-
sejících se správou vodních toků

§ Vyhláška MŽP č. 330/2012 Sb., o způ-
sobu posuzování a vyhodnocení úrovně 
znečištění, rozsahu informování veřejnos-
ti o úrovni znečištění a při smogových si-
tuacích

§ Vyhláška MPO č. 480/2012 Sb., o ener-
getickém auditu a energetickém posudku

§ Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energe-
tické náročnosti budov

§ Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochra-
ně dřevin a povolování jejich kácení

§ Státní program ochrany přírody a krajiny
§ Životní prostředí a příroda ve městech 

(Evropská urbanistická charta)
§ Národní lesnický program pro období 

do roku 2013

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 7 konkrétních 

stanovisek z let 1998–2009
§ Dotazy a odpovědi – celkem 2 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2003 a 2013

10.8. Informatika

Metodické pokyny
§ Využívání údajů z Registru obyvatel 

a agendového informačního systému evi-
dence obyvatel

§ Základní registry veřejné správy
- Základní informace
- Jak na základní registry?
- Porovnání různých variant přístupu k zá-

kladním registrům
§ Poskytování informací o platech pracov-

níků povinných subjektů podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím

§ EGA (připravený eÚřad)

§ Datové schránky
- Základní informace
- Datové schránky a základní registry
- Srovnání datové schránky a elektronické 

podatelny
- Spisová služba v prostředí úřadů ÚSC
- Postup při vyřizování písemností orgánem 

veřejné moci v souvislosti s datovými 
schránkami, konverzí dokumentů a elek-
tronickou spisovou službou

- Autorizovaná vs. neautorizovaná konverze 
dokumentů

-  Postup při vyřizování písemností orgánem 
veřejné moci v souvislosti s datovými 
schránkami, konverzí dokumentů a elek-
tronickou spisovou službou

- Jednotný standard pro komunikaci mezi 
spisovými službami a ISDS

§ Prezentace obecního úřadu na internetu 
(vzory formulářů:

- Žádost o poskytnutí informace
- Odvolání/rozklad proti rozhodnutí o odmít-

nutí žádosti o informaci)
§ Povinnosti v oblasti informačních systé-

mů veřejné správy
§ Technické důsledky zákona o E-Govern-

mentu pro městské a obecní úřady
§ Příručka E-zastupitele
§ Příručka E-zastupitele (summary in Eng-

lish)
§ Pravidla pro tvorbu přístupného webu
§ Pravidla pro vyřizování elektronické pošty
§ Czech POINT
- Zásady označování kontaktních míst 

CzechPOINT
- Informace pro nové starosty
§ Elektronická podání prostřednictvím PVS
§ Elektronický podpis obcím
§ Kvalifikovaný zaměstnanecký certifikát
§ Moderní komunikace úřadu s občanem
§ El. podpis při přeshraničním styku v ob-

lasti veřejných zakázek
§ Vydávání kvalifikovaných certifikátů
§ Zveřejňování kvalifikovaných certifikátů
§ Dotační titul MMR (Konsolidace IT 

a nové služby TC obcí)
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Konference Internet ve státní správě a samo-
správě
§ ISSS 2014–2007 (multimediální sbor-

ník konference, dodatek sborníku)

Životní situace
§ Balení poštovních zásilek a jejich násled-

né podání 
§ Dodání poštovních zásilek fyzickým oso-

bám  
§ Elektronický podpis 
§ Jak požádat o informace z resortu Minis-

terstva vnitra 
§ Podání žádosti o informace z resortu Mi-

nisterstva spravedlnosti
§ Podání žádosti o výpis a změnu údajů ze 

základních registrů 
§ Podání žádosti o zveřejnění informací fy-

zických a právnických osob na Portálu 
veřejné správy

§ Reklamace nesplnění poštovní smlouvy 
§ Vydávání pověření k provádění atestací
§ Vydání průkazu příjemce pro fyzické oso-

by nebo právnické osoby
§ Výplata důchodu prostřednictvím České 

pošty
§ Zásilky do zahraničí  
§ Změna místa dodání poštovních zásilek  
§ Změna výplaty důchodu
§ Žádost o podání informace adresovaná 

Ústavu pro informace ve vzdělávání
§ Žádost o spojovací číslo plátce SIPO

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím
§ Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-

ních údajů
§ Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu
§ Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy
§ Zákon č. 480/2004 Sb., o některých 

službách informační společnosti
§ Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronic-

kých komunikacích

§ Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronic-
kých úkonech a autorizované konverzi do-
kumentů

§ Zákon č. 111/2009 Sb., o základních re-
gistrech

§ Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejs-
třících právnických a fyzických osob

§ Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti

§ Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kte-
rým se upravuje součinnost orgánů stát-
ní správy s obcemi při zajišťování povin-
ností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím

§ Nařízení vlády č. 168/2000 Sb., o cent-
rální adrese

§ Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým 
se provádí zákon o elektronickém podpi-
su

§ Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zása-
dách stanovení úhrad a licenčních od-
měn za poskytování informací podle zá-
kona o svobodném přístupu k informacím

§ Nařízení vlády č. 161/2011 Sb., o stano-
vení harmonogramu a technického způ-
sobu provedení opatření podle § 64 až 
68 zákona o základních registrech

§ Vyhláška MK č. 88/2002 Sb., o knihov-
nách a podmínkách provozování veřej-
ných knihovnických a informačních slu-
žeb (knihovní zákon)

§ Vyhláška MI č. 496/2004 Sb., o elektro-
nických podatelnách

§ Vyhláška MI č. 378/2006 Sb., o po-
stupech kvalifikovaných poskytovate-
lů certifikačních služeb, o požadav-
cích na nástroje elektronického podpisu 
a o požadavcích na ochranu dat pro vy-
tváření elektronických značek (vyhláška 
o postupech kvalifikovaných poskytovate-
lů certifikačních služeb)

§ Vyhláška MI č. 442/2006 Sb., kterou 
se stanoví struktura informací zveřejňo-
vaných o povinném subjektu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup

§ Vyhláška MI č. 528/2006 Sb., o formě 
a technických náležitostech předávání 
údajů do informačního systému, který ob-
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sahuje základní informace o dostupnosti 
a obsahu zpřístupněných informačních 
systémů veřejné správy (vyhláška o infor-
mačním systému o informačních systé-
mech veřejné správy)

§ Vyhláška MI č. 529/2006 Sb., o poža-
davcích na strukturu a obsah informač-
ní koncepce a provozní dokumentace 
a o požadavcích na řízení bezpečnos-
ti a kvality informačních systémů veřej-
né správy (vyhláška o dlouhodobém říze-
ní informačních systémů veřejné správy)

§ Vyhláška MV č. 64/2008 Sb., o for-
mě uveřejňování informací souvisejících 
s výkonem veřejné správy prostřednic-
tvím webových stránek pro osoby se zdra-
votním postižením (vyhláška o přístup-
nosti)

§ Vyhláška MV č. 364/2009 Sb., o kon-
taktních místech veřejné správy

§ Vyhláška ČÚZK č. 359/2011 Sb., o zá-
kladním registru územní identifikace, ad-
res a nemovitostí

§ Vyhláška MV č. 212/2012 Sb., o struk-
tuře údajů, na základě kterých je možné 
jednoznačně identifikovat podepisující 
osobu, a postupech pro ověřování plat-
nosti zaručeného elektronického podpi-
su, elektronické značky, kvalifikovaného 
certifikátu, kvalifikovaného systémového 
certifikátu a kvalifikovaného časového ra-
zítka (vyhláška o ověřování platnosti zaru-
čeného elektronického podpisu)

§ Vyhláška ČTÚ č. 464/2012 Sb., o stano-
vení specifikace jednotlivých základních 
služeb a základních kvalitativních poža-
davků na jejich poskytování

§ Vyhláška MS č. 323/2013 Sb., o nále-
žitostech formulářů na podávání návr-
hů na zápis, změnu nebo výmaz údajů 
do veřejného rejstříku

§ Akční plán realizace SIP do konce roku 
2002

§ Státní informační politika – cesta k infor-
mační společnosti

§ Národní politika pro vysokorychlostní pří-
stup – broadband strategie

Obr. 5: Ukázka z kapitoly Informatika
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11. Neziskové organizace

11.1. Příspěvkové organizace

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odmě-

ně za pr. pohotovost v rozp. a někt. dal-
ších organizacích a orgánech

§ Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu ně-
kterých dalších věcí, práv a závazků Čes-
ké republiky na kraje a obce

§ Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o kata-
logu prací ve veřejných službách a správě

§ Vyhláška MF č. 84/2005 Sb., o nákla-
dech na závodní stravování a jejich úhra-
dě v příspěvkových organizacích zříze-
ných ÚSC

§ Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro ně-
které vybrané účetní jednotky

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 82  konkrétních 

stanovisek z let 1997–2013
§ Dotazy a odpovědi – celkem 101 konkrét-

ních odpovědí publikovaných v časopise 
Obec a finance v letech 1997–2011

§ PO účtuje – celkem 12 konkrétních od-
povědí z roku 2014

11.2. Organizační složky státu

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odmě-

ně za pr. pohotovost v rozp. a někt. dal-
ších organizacích a orgánech

§ Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnos-
ti za škodu způsobenou při výkonu veřej-
né moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem

§ Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku Čes-
ké republiky a jejím vystupování v práv-
ních vztazích

§ Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových

§ Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu ně-
kterých dalších věcí, práv a závazků Čes-
ké republiky na kraje a obce

§ Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
§ Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o kata-

logu prací ve veřejných službách a správě
§ Vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospoda-

ření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu

§ Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro ně-
které vybrané účetní jednotky

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 15 konkrétních 

stanovisek z let 2000–2003
§ Dotazy a odpovědi – celkem 3 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v letech 2001–2003

11.3. Rozpočtové a zálohové organiza-
ce (zrušeny)

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 9 konkrétních 

stanovisek z let 1998–2001
§ Dotazy a odpovědi – celkem 4 konkrét-

ní odpovědi publikované v časopise Obec 
a finance v roce 1998

11.4. Ostatní neziskové organizace

Životní situace
§ Registrace občanského sdružení 
§ Registrace politické strany nebo poltické-

ho hnutí
§ Státní dotace pro nestátní neziskové or-

ganizace (NNO)

Související předpisy a dokumenty
§ Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích 

a nadačních fondech
§ Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a nábo-

ženských společnostech
§ Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi
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§ Zákon č. 68/2013 Sb., o změně právní 
formy občanského sdružení na obecně 
prospěšnou společnost

§ Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský záko-
ník

§ Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o kata-
logu prací ve veřejných službách a správě

§ Vyhláška MK č. 232/2002 Sb., kterou se 
provádí zákon o církvích a náboženských 
společnostech

§ Vyhláška MK č. 383/2013 Sb., o stano-
vení vzoru formuláře pro předkládání úda-
jů z účetnictví o věcech vydaných podle 
zákona o majetkovém vyrovnání s církve-
mi a náboženskými společnostmi

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 4 konkrétní sta-

noviska z let 1999–2006
§ Dotazy a odpovědi – celkem 1 konkrét-

ní odpověď publikovaná v časopise Obec 
a finance v roce 2004

12. Evropská unie

12.1. Základní dokumenty

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 re-

publiky

12.2. Referendum, volby

Metodické pokyny a dokumenty
§ Volby do Evropského parlamentu 2009

Související předpisy a dokumenty
§ Ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o re-

ferendu o přistoupení České republiky 
k Evropské unii

§ Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Ev-
ropského parlamentu

§ Zákon č. 114/2003 Sb., o provádění re-

ferenda 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 pro-
vedení zákona o volbách do Evropského 
parlamentu

Další materiály k této problematice
§ Zprávy MF ČR – celkem 1 konkrétní sta-

noviska z roku 2003

12.3. Přeshraniční spolupráce,  
programy

Metodické pokyny a dokumenty
§ Rozvoj služeb egovernmentu v obcích
§ Připravenost měst a obcí na čerpání pe-

něz z EU
§ Příprava projektů při využívání finančních 

prostředků z fondů EU
§ I malé a středně velké obce mohou využí-

vat dotačních možností
§ Často kladené dotazy na MMR –  Struktu-

rální fondy

Aktuální dotační tituly
§ Přehled otevřených výzev
§ Dotace pro Sbory dobrovolných hasičů
§ Podpora zapojení do programů EU pro 

rok 2012

Programy pro období 2007–2013
§ Tematické operační programy
- Operační program Podnikání a inovace
- Operační program Doprava
- Operační program Životní prostředí
- Operační program Lidské zdroje a za-

městnanost
- Operační program Vzdělávání pro konku-

renceschopnost
- Operační program Výzkum a vývoj pro 

inovace
- Operační program Technická pomoc
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- Integrovaný operační program (Výzva 
k předkládání žádostí o finanční podporu 
v rámci Integrovaného operačního progra-
mu na rozvoj služeb egovernmentu v ob-
cích, Vzor: Sdělení starosty + Usnesení 
zastupitelstva)

§ Regionální operační programy
- ROP NUTS II Severozápad
- ROP NUTS II Severovýchod
- ROP NUTS II Střední Čechy
- ROP NUTS II Jihozápad
- ROP NUTS II Jihovýchod
- ROP NUTS II Moravskoslezsko
- ROP NUTS II Střední MoravaOperační 

program 
§ Operační programy Praha
- Operační program Praha – Konkurence-

schopnost
- Operační program Praha – Adaptabilita
§ Evropská územní spolupráce
- Operační program Meziregionální spolu-

práce
- Operační program Nadnárodní spoluprá-

ce, oblast Střední Evropa
- Operační programy Přeshraniční spolu-

práce
- Operační program ESPON 2013
- Operační program INTERACT II

Programy pro období 2004–2006
§ 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 mul-

tifunkční 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, IN-

TERREG 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 sta-

novisko z roku 2005
§ Věstník MMR ČR – celkem 10 konkrét-

ních stanovisek z let 1999–2003

Obr. 6: Ukázka z kapitoly Přeshraniční spolupráce, programy
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Novinky v Solónovi

Solón se Vám v minulém roce představil ve zcela novém kabátě – když si ho nyní nainstalu-
jete a otevřete, zobrazí se Vám v jiné a přehlednější podobě všechny novinky aktuálního vy-
dání. Velmi jednoduše se odtud přímo prokliknete do všech dokumentů, předpisů a pokynů.

 

Důležité příspěvky předchozích vydání

Solón Vás v každém novém vydání upozorňuje také na příspěvky, které sice nejsou úplně nové, 
ale často se používají a patří mezi hodně hledané. Typicky se jedná o vzory obecních vyhlášek 
či stanoviska ministerstev k nejrůznějším problematikám, v posledních měsících se pak velmi 
vyhledávaným stal např. dokument týkající se Využívaní údajů z Registru obyvatel.
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Triada, spol. s r.o., pobočka Brno
Cejl 72, 602 00 Brno, telefon, fax: 545 210 549, solon@triada.cz, www.solon.cz

Ceník SOLÓN
počet licencí cena

1 1950,-
3 3950,-
5 5550,-

Poštovné, balné,
nosiče dat: 150,- Kč
Aktualizace: 5x ročně
Cena jedné aktualizace:
22 % z ceny licence
ceny jsou uvedeny bez DPH

SOLÓN v. 6. 0     OBJEDNÁVKA

Jméno:  ......................................................................................................................

Knihovna/Úřad:  ..........................................................................................................

Adresa:  ......................................................................................................................

.............................................................  PSČ:  ..........................................................

Tel:  ...................................   e mail:  .......................................................................

Počet licencí:  . r1  r3  r5  r..... Cena celkem:  .....................Kč + DPH

Datum:  ........................................... Podpis:  .............................................................


