
Přehled nejdůležitějších používaných předpisů, podle kterých organizace 

jedná a rozhoduje 

 

1. 

 

1/1993 Sb. Ústava České republiky 

2. 2/1993 Sb.  Listina základních práv a svobod 

3. Zákon č.89/2012 

Sb. 

Občanský zákoník 

4. Zákon č. 

262/2006 Sb. 

Zákoník práce 

5. Zákon č.108/2006 

Sb. 

Zákon o sociálních službách 

6. Zákon č. 

251/2005 Sb. 

Zákon o inspekci práce 

7. Zákon č.309/2006 

Sb. 

Zákon, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy 

8. Zákon č.133/1985 

Sb. 

Zákon o požární ochraně 

9. Zákon č. 

106/1999 Sb. 

Zákon o svobodném přístupu k 

informacím 

10. Zákon č.250/2000 

Sb. 

Zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů 

11. Zákon č.218/2000 

Sb. 

Zákon o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) 

12. Zákon č.499/2004 

Sb. 

Zákon o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů 

13. Zákon č.320/2001 

Sb. 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů 

14. Zákon č.563/1991 

Sb. 

Zákon o účetnictví 

15. Zákon č.372/2011 

Sb. 

 

Zákon o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování 

16. Zákon č.96/2004 

Sb. 

Zákon o podmínkách získávání a 

uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a 

k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů                                                                                 

17. Zákon č. 

309/2006 Sb. 

Zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 



18. Zákon č. 

589/1992 Sb. 

Zákon o pojistném na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

 

19. Zákon 586/1992 

Sb.  

Zákon o daních z příjmu 

20. Zákon č. 48/1997 

Sb. 

Zákon o veřejném zdravotní pojištění 

21. Zákon č. 

592/1992 Sb. 

Zákon o pojistném na veřejném 

zdravotním pojištění  

22. Z8kon č. 

187/2006 Sb. 

Zákon o nemocenském pojištění 

23. Zákon č. 

155/1995 Sb. 

Zákon o důchodovém pojištění 

24. Zákon č.582/1991 

Sb. 

Zákon o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení 

25. Zákon č. 

435/2004 Sb.  

Zákon o zaměstnanosti 

26. Zákon č.372/2011  Zákon o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování  

27. Zákon č. 96/ 2004 

Sb.  

Zákon o podmínkách získávání a 

uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a 

k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů 

28. NV 567/2006 Sb.  Nařízení vlády o minimální mzdě, o 

nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 

vymezení ztíženého pracovního prostředí 

a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí 

29.  NV 341/2017 Sb. 

 

Nařízení vlády o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě 

30. NV 222/2010 Sb.  Nařízení vlády o katalogu prací ve 

veřejných službách a správě 

31. Vyhl. 52/2008 Sb.  Vyhláška , kterou se stanoví zásady a 

termíny finančního vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem 

32. Vyhl. 323/2002 

Sb.  

Vyhláška o rozpočtové skladbě 

33. Vyhl. 645/2004 

Sb. 

Vyhláška, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o archivnictví a 

spisové službě 

34. Vyhl. 505/2006 

Sb.  

Vyhláška , kterou se stanoví některá 

ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách  



35. Vyhl. 84/2005 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní 

stravování a jejich úhradě v PO zřízených 

územními samosprávními celky 

 


