
14.1 Nejdůležitější používané předpisy 
 
 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které 

stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další 

práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. 

Uvede se rovněž, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k fyzickému nahlédnutí. 

 

 
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Buková u Příbramě jedná a rozhoduje, 
které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace. Tyto předpisy jsou 
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.  
 

Úřední den Úřední hodiny 

  

Středa 18:00 – 20:00 hod 

  

 Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) 
 Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.) 
 Ústavní zákon o bezpečnosti ČR (ústavní zákon 110/1998 Sb.) 

 

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující 
zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků: 

Předpisy (finanční), kterými se ve své činnosti zejména řídí: 

 zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku 
 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
 zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti 
 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
 zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů 
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 
 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
 zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 
 vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 
 vyhláška č. 449/2009 Sb., v platném znění, o způsobu, termínech a rozsahu údajů 

předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, 



rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a 
rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti a účetních výkazů 
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška MF ČR č. 323 ze dne 2.7.2002 o rozpočtové skladbě 

 

 
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) 
zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích (dříve Obchodní 
zákoník, do 31.12.2013) 
zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 zák. č.  367/1990 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění zákona 
č. 2/2003 Sb. 

 zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník 
 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
 zák. č. 61/2006 Sb. – novela zákona o svobodném přístupu k informacím 
 vyhl. č. 442/2006 – stanoví strukturu informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 
 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  
 zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy  
 Zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech 
 zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu   
 zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách 
 Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách  
 zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných 

prostranství 
 nař. vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. 
 zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti  
 zák. č. 81/2006 Sb., novela zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech 

veřejné správy 
 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
 zák. č. 159/2006 o střetu zájmů 
 novela zákona o střetu zájmů č. 350/2009 Sb.  
 nařízení vlády č. 173/2006 o zásadách stanovení úhrad a licenčních úhrad  a 

licenčních odměn za poskytování informací dle zák. o svobodném přístupu 
k informacím 

 zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
 vyhl. Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických 

podatelnách 
 vyhl. 578/2006, kterou se stanoví struktura a formát pro podávání oznámení 

dle zák. č. 159/2006 Sb. 
 Zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a jeho novela 

zák. č. 81/2006 Sb. 
 vyhl. č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem 

veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním 



postižením (vyhláška o přístupnosti). Pravidla přístupnosti jsou dána 
s platností od 1. 3. 2008 přílohou k vyhlášce č. 64/2008 Sb. 

 zák. č. 216/2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů 
 legislativa k datovým schránkám, spisové službě, provozu CzechPOINTu – 

zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů (datové schránky) – platí od 1. 7. 2009 

 zákon č. 447/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. (rozpočtová 
pravidla územních rozpočtů) – (vyvěsit i na elektronickou úřední desku návrh 
rozpočtu nejméně 15 dnů před schvalováním, vyvěsit i závěrečnou zprávu o 
výsledku hospodaření za minulý rok na elektronickou ÚD). 

 Vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 Nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

 Zákon č. 111/2009 o základních registrech 
 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vč. Novel 

Zákonné normy jsou v těchto www stránkách doplněny vyhláškami a nařízeními obce pod 
příslušnými odkazy v menu webových stránek. Dále je možné do nich nahlédnout 
v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách. 

Informace o zákonných normách jsou také na  http://www.vlada.cz nebo 
http://www.mvcr.cz  
Dalším důležitým zdrojem informací o legislativě je http://www.portal.gov.cz  
 
Aktualizace provedena dne: 1.11.2019 
 

 


