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ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. prosince 1992

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. prosince 1992

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

PREAMBULE

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,

v čase obnovy samostatného českého státu,

věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,

odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči
celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,

odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,

prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám
člověka a občana.

(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.
Čl. 2

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
Čl. 3

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Čl. 4
Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

Čl. 5
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Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících
základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

Čl. 6
Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany
menšin.

Čl. 7
Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

Čl. 8
Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.

Čl. 9
(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.
(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.

(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Čl. 10
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou
součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Čl. 10a
(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní
organizaci nebo instituci.

(2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon,
že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.

Čl. 10b
(1) Vláda pravidelně a předem informuje Parlament o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství
České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a.
(2) Komory Parlamentu se vyjadřují k připravovaným rozhodnutím takové mezinárodní organizace nebo instituce
způsobem, který stanoví jejich jednací řády.

(3) Zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek, může svěřit výkon působnosti
komor podle odstavce 2 společnému orgánu komor.

Čl. 11
Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.

Čl. 12
(1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.

(2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.

Čl. 13
Hlavním městem České republiky je Praha.

Čl. 14
(1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta
republiky, státní pečeť a státní hymna.

(2) Státní symboly a jejich používání upraví zákon.

HLAVA DRUHÁ

MOC ZÁKONODÁRNÁ

Čl. 15
(1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.
(2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Čl. 16
(1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.
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(2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.

Čl. 17
(1) Volby do obou komor se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící
dnem jeho uplynutí.

(2) Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.

Čl. 18
(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého
volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

(2) Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva,
podle zásad většinového systému.

(3) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Čl. 19
(1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21
let.

(2) Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.

(3) Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.

Čl. 20
Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

Čl. 21
Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu.

Čl. 22
(1) S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce,
které stanoví zákon.
(2) Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal úřadu prezidenta republiky, nebo dnem, kdy se ujal funkce soudce
nebo jiné funkce neslučitelné s funkcí poslance nebo senátora, zaniká jeho mandát poslance nebo senátora.

Čl. 23
(1) Poslanec složí slib na první schůzi Poslanecké sněmovny, které se zúčastní.

(2) Senátor složí slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní.

(3) Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony.
Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí.".

Čl. 24
Poslanec nebo senátor se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným osobně na schůzi komory, jejímž je
členem. Brání-li mu v tom závažné okolnosti, učiní tak způsobem stanoveným zákonem.

Čl. 25
Mandát poslance nebo senátora zaniká
a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,

b) uplynutím volebního období,

c) vzdáním se mandátu,

d) ztrátou volitelnosti,

e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny,
f) vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22.

Čl. 26
Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými
příkazy.

Čl. 27
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(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich
orgánech.

(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora
trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem.

(3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon
nestanoví jinak.

(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je
trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.

(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté.
Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda
komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit.
Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.

Čl. 28
Poslanec i senátor má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého
mandátu, a to i poté, kdy přestal být poslancem nebo senátorem.

Čl. 29
(1) Poslanecká sněmovna volí a odvolává předsedu a místopředsedy Poslanecké sněmovny.
(2) Senát volí a odvolává předsedu a místopředsedy Senátu.

Čl. 30
(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně
pětina poslanců.

(2) Řízení před komisí upraví zákon.

Čl. 31
(1) Komory zřizují jako své orgány výbory a komise.

(2) Činnost výborů a komisí upraví zákon.

Čl. 32
Poslanec nebo senátor, který je členem vlády, nemůže být předsedou či místopředsedou Poslanecké sněmovny
nebo Senátu ani členem parlamentních výborů, vyšetřovací komise nebo komisí.

Čl. 33
(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které
nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.

(2) Senátu však nepřísluší přijímat zákonné opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného
účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10.

(3) Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda.

(4) Zákonné opatření Senátu podepisuje předseda senátu, prezident republiky a předseda vlády; vyhlašuje se
stejně jako zákony.
(5) Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi. Neschválí-li je
Poslanecká sněmovna, pozbývá další platnosti.

Čl. 34
(1) Zasedání komor jsou stálá. Zasedání Poslanecké sněmovny svolává prezident republiky tak, aby bylo zahájeno
nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Poslanecká sněmovna třicátý den po dni voleb.

(2) Zasedání komory může být usnesením přerušeno. Celková doba, po kterou může být zasedání přerušeno,
nesmí překročit sto dvacet dnů v roce.
(3) V době přerušení zasedání může předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu svolat komoru ke schůzi před
stanoveným termínem. Učiní tak vždy, požádá-li jej o to prezident republiky, vláda nebo nejméně pětina členů
komory.

(4) Zasedání Poslanecké sněmovny končí uplynutím jejího volebního období nebo jejím rozpuštěním.

Čl. 35
(1) Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, jestliže
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a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem republiky
jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny,

b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním spojila vláda
otázku důvěry,

c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné,

d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání
přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána ke schůzi.

(2) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s
nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.
(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.

Čl. 36
Schůze komor jsou veřejné. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek stanovených zákonem.

Čl. 37
(1) Společnou schůzi komor svolává předseda Poslanecké sněmovny.

(2) Pro jednání společné schůze komor platí jednací řád Poslanecké sněmovny.

Čl. 38
(1) Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to
požádá.

(2) Člen vlády je povinen osobně se dostavit do schůze Poslanecké sněmovny na základě jejího usnesení. To platí i
o schůzi výboru, komise nebo vyšetřovací komise, kde však se člen vlády může dát zastupovat svým náměstkem
nebo jiným členem vlády, není-li výslovně požadována jeho osobní účast.

Čl. 39
(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.

(2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů,
nestanoví-li Ústava jinak.

(3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České
republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož
i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika
členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.
(4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba
souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Čl. 40
K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek a zákona
o jednacím řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Čl. 41
(1) Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně.
(2) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního
samosprávného celku.

Čl. 42
(1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda.

(2) Tyto návrhy projednává na veřejné schůzi a usnáší se o nich jen Poslanecká sněmovna.
Čl. 43

(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit
mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká
republika členem.

(3) Parlament vyslovuje souhlas

a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
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b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,

nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených
sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o

a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,

b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se
souhlasem přijímajícího státu,
c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.

(5) Vláda dále rozhoduje

a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České
republiky,

b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti
ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.

(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může
rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté
nadpoloviční většinou všech členů komory.

Čl. 44
(1) Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů.

(2) Nevyjádří-li se vláda do třiceti dnů od doby, kdy jí byl návrh zákona doručen, platí, že se vyjádřila kladně.

(3) Vláda je oprávněna žádat, aby Poslanecká sněmovna skončila projednávání vládního návrhu zákona do tří
měsíců od jeho předložení, pokud s tím vláda spojí žádost o vyslovení důvěry.

Čl. 45
Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí Poslanecká sněmovna Senátu bez
zbytečného odkladu.

Čl. 46
(1) Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů od jeho postoupení.
(2) Senát svým usnesením návrh zákona schválí nebo zamítne nebo vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími
návrhy anebo vyjádří vůli nezabývat se jím.

(3) Jestliže se Senát nevyjádří ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že je návrh zákona přijat.

Čl. 47
(1) Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat,
jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců.

(2) Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm Poslanecká
sněmovna ve znění schváleném Senátem. Jejím usnesením je návrh zákona přijat.
(3) Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu o návrhu
zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou
všech poslanců.

(4) Pozměňovací návrhy nejsou při projednávání zamítnutého nebo vráceného návrhu zákona v Poslanecké
sněmovně přípustné.

Čl. 48
Jestliže Senát vyjádří vůli nezabývat se návrhem zákona, je tímto usnesením návrh zákona přijat.

Čl. 49
K ratifikaci mezinárodních smluv

a) upravujících práva a povinnosti osob,

b) spojeneckých, mírových a jiných politických,

c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci,
d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy,

e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu,
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je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

Čl. 50
(1) Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů
ode dne, kdy mu byl postoupen.

(2) O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže
Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak
platí, že zákon nebyl přijat.

Čl. 51
Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády.

Čl. 52
(1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen.

(2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon.
Čl. 53

(1) Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti.

(2) Interpelovaní členové vlády odpovědí na interpelaci do třiceti dnů ode dne jejího podání.

HLAVA TŘETÍ

MOC VÝKONNÁ

Prezident republiky

Čl. 54
(1) Prezident republiky je hlavou státu.

(2) Prezident republiky je volen v přímých volbách.

(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.
Čl. 55

Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období prezidenta republiky trvá pět let a začíná
dnem složení slibu.

Čl. 56
(1) Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého
volebního práva.
(2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných
voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého
postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby
všichni kandidáti, kteří v prvním kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů, a nejsou-li
takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů
oprávněných voličů.

(3) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů
oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen a do deseti dnů se vyhlásí
nová volba prezidenta republiky.

(4) Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný za prezidenta republiky před
druhým kolem volby anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním
kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Druhé kolo volby se koná i tehdy,
účastní-li se ho pouze jeden kandidát.

(5) Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho
návrh petice podepsaná nejméně 50000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky.
Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů.

(6) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

(7) Volba prezidenta republiky se koná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta
republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky. Uvolní-li
se úřad prezidenta republiky, koná se volba prezidenta republiky do devadesáti dnů.

(8) Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu nejpozději devadesát dnů před jejím konáním. Uvolní-
li se úřad prezidenta republiky, vyhlásí předseda Senátu volbu prezidenta republiky nejpozději do deseti dnů poté
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a zároveň nejpozději osmdesát dnů před jejím konáním.

(9) Není-li funkce předsedy Senátu obsazena, vyhlašuje volbu prezidenta republiky předseda Poslanecké
sněmovny.

Čl. 57
(1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu.

(2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

Čl. 58
Další podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, jakož i podrobnosti navrhování kandidátů
na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta republiky a vyhlašování jejího výsledku
a soudní přezkum stanoví zákon.

Čl. 59
(1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor.

(2) Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a
zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí.".

Čl. 60
Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen.

Čl. 61
Prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Senátu.

Čl. 62
Prezident republiky

a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,

c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,

d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování
nové vlády,

e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,

g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,

h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,

i) podepisuje zákony,

j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Čl. 63
(1) Prezident republiky dále

a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s
jejím souhlasem na její jednotlivé členy,

c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,

d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,

e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,

f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,

h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,

i) jmenuje soudce,

j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
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k) má právo udělovat amnestii.

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny,
stanoví-li tak zákon.

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis
předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena
vlády, odpovídá vláda.

Čl. 64
(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu
slovo, kdykoliv o to požádá.

(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat
s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Čl. 65
(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo
jiný správní delikt.

(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k
Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku;
velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i
proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že
prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.
(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí
souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců;
nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas
nebyl dán.

Čl. 66
Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž
nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká
sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi
vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce
prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm.
f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna
rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády
vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f),
jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.

Vláda

Čl. 67
(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.

(2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.
Čl. 68

(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením
ministerstev nebo jiných úřadů.

(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení
důvěry.
(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavců 2 a 3.
Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu
vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.

(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a
pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

Čl. 69
(1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky.
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(2) Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a
uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.".

Čl. 70
Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce. Podrobnosti stanoví zákon.

Čl. 71
Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.

Čl. 72
(1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.

(2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně
padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Čl. 73
(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou
prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.

(2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí
vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.

(3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.

Čl. 74
Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.

Čl. 75
Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

Čl. 76
(1) Vláda rozhoduje ve sboru.
(2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Čl. 77
(1) Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti,
které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony.

(2) Předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády nebo jiný pověřený člen vlády.

Čl. 78
K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a
příslušný člen vlády.

Čl. 79
(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.

(2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.

(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat
právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

Čl. 80
(1) Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.

(2) Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.

HLAVA ČTVRTÁ

MOC SOUDNÍ

Čl. 81
Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.

Čl. 82
(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

(2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné
odpovědnosti stanoví zákon.
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(3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné
správě; zákon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.

Ústavní soud

Čl. 83
Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.

Čl. 84
(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let.

(2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu.

(3) Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má
vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání.

Čl. 85
(1) Složením slibu do rukou prezidenta republiky se soudce Ústavního soudu ujímá své funkce.

(2) Slib soudce Ústavního soudu zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost
přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího
přesvědčení nezávisle a nestranně.".

(3) Odmítne-li soudce složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl jmenován.

Čl. 86
(1) Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání
po dobu trvání funkce soudce Ústavního soudu vyloučeno.

(2) Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen, byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo bezprostředně
poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi Senátu. Nedá-li předseda Senátu do 24
hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první
následující schůzi Senát rozhodne o přípustnosti trestního stíhání s konečnou platností.

(3) Soudce Ústavního soudu má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s
výkonem své funkce, a to i poté, kdy přestal být soudcem Ústavního soudu.

Čl. 87
(1) Ústavní soud rozhoduje

a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,

b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním
pořádkem nebo zákonem,

c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,

d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně
zaručených základních práv a svobod,

e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora,

f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25,

g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2,

h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66,
i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku
závazné, pokud je nelze provést jinak,

j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany
je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony,

k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému
orgánu.

(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to
před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.

(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud
a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu se zákonem,
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b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona
jinému orgánu.

Čl. 88
(1) Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení
před Ústavním soudem.

(2) Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni pouze ústavním pořádkem a zákonem podle
odstavce 1.

Čl. 89
(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud
Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.

(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.

(3) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 2 vysloven nesoulad mezinárodní smlouvy s
ústavním pořádkem, brání ratifikaci smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn.

Soudy

Čl. 90
Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen
soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Čl. 91
(1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon může
stanovit jejich jiné označení.

(2) Působnost a organizaci soudů stanoví zákon.

Čl. 92
Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o
nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.

Čl. 93
(1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení. Své funkce se ujímá složením
slibu.

(2) Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání. Další
předpoklady a postup stanoví zákon.

Čl. 94
(1) Zákon stanoví případy, kdy soudci rozhodují v senátu a jaké je jeho složení. V ostatních případech rozhodují
jako samosoudci.
(2) Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na rozhodování soudů podílejí vedle soudců i
další občané.

Čl. 95
(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je
oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem,
předloží věc Ústavnímu soudu.

Čl. 96
(1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.

(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.

HLAVA PÁTÁ

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Čl. 97
(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění
státního rozpočtu.
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(2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké
sněmovny.

(3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon.

HLAVA ŠESTÁ

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Čl. 98
(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její
činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

(2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.

HLAVA SEDMÁ

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Čl. 99
Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími
územními samosprávnými celky.

Čl. 100
(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon
stanoví, kdy jsou správními obvody.

(2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.
(3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.

Čl. 101
(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.

(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem.

(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří
podle vlastního rozpočtu.

(4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen
způsobem stanoveným zákonem.

Čl. 102
(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního
práva.

(2) Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví, za jakých podmínek se vyhlásí nové volby
zastupitelstva před uplynutím jeho funkčního období.

Čl. 103
zrušeno

Čl. 104
(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího
územního samosprávného celku.

(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

Čl. 105
Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

HLAVA OSMÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 106
(1) Dnem účinnosti této Ústavy se Česká národní rada stává Poslaneckou sněmovnou, jejíž volební období skončí
dnem 6. června 1996.
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Souvislosti

Je prováděn předpisem
169/2020 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o

vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
23/2020 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
25/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
9/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
85/2018 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do

zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a

(2) Do doby zvolení Senátu podle Ústavy vykonává funkce Senátu Prozatímní Senát. Prozatímní Senát se ustaví
způsobem, který stanoví ústavní zákon. Do nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává funkce Senátu Poslanecká
sněmovna.

(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit, dokud vykonává funkci Senátu podle odstavce 2.

(4) Do přijetí zákonů o jednacím řádu komor se postupuje v jednotlivých komorách podle jednacího řádu České
národní rady.

Čl. 107
(1) Zákon o volbách do Senátu stanoví, jakým způsobem se při prvních volbách do Senátu určí třetina senátorů,
jejichž volební období bude dvouleté, a třetina senátorů, jejichž volební období bude čtyřleté.
(2) Zasedání Senátu svolá prezident republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li
tak, sejde se Senát třicátý den po dni voleb.

Čl. 108
Vláda České republiky jmenovaná po volbách v roce 1992 a vykonávající svou funkci ke dni účinnosti Ústavy se
považuje za vládu jmenovanou podle této Ústavy.

Čl. 109
Do doby zřízení státního zastupitelství vykonává jeho funkce prokuratura České republiky.

Čl. 110
Do 31. prosince 1993 tvoří soustavu soudů též vojenské soudy.

Čl. 111
Soudci všech soudů České republiky vykonávající funkci soudce ke dni nabytí účinnosti této Ústavy se považují za
soudce jmenované podle Ústavy České republiky.

Čl. 112
(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté
podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění
Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní
zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.

(2) Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé federaci, ústavní zákony, které je měnily a
doplňovaly, a ústavní zákon České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České republiky.

(3) Ostatní ústavní zákony platné na území České republiky ke dni účinnosti této Ústavy mají sílu zákona.

Čl. 113
Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.
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do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

41/2018 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České
republiky

460/2017 Sb. Sdělení ÚS ČR o stanovisku pléna ÚS ČR k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském
soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních
prostředcích k ochraně práva

358/2017 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České
republiky

357/2017 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky

275/2017 Sb. Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
135/2017 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky
380/2016 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
138/2016 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o

vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
99/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu

hlavních povodí České republiky
125/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
112/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do

zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a
do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

24/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
362/2008 Sb. Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
598/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv

nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu
České republiky

370/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení
a podnětů pracujících

14/2004 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí podle §11 odst. 2 písm. j) zákona č. 182/1993 Sb., o
Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

32/2003 Sb. Sdělení Ústavního soudu o postupu týkajícím se výkladu přípustnosti a lhůty k podání ústavní
stížnosti při souběžném podání ústavní stížnosti a mimořádného opravného prostředku s výjimkou
obnovy řízení

436/2002 Sb. Nařízení, kterým se provádí transplantační zákon
8/2001 Sb. Sdělení Ústavního soudu o vyhrazení si rozhodování sporů o rozsah kompetencí vrcholných

ústavních orgánů nadaných originární pravomocí z Ústavy samé a rozhodování o ústavních
stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu

Je dotčen nálezem Ústavního soudu
223/2019 Sb. Nález ÚS ČR o návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,

ve znění účinném do 30. 6. 2017
177/2015 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ust. § 14e odst. 4 č. 218/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech, ve znění účinném do 19. 2. 2015
396/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení

vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních
omezení pro rok 2013

469/2012 Sb. Sdělení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2012 č. Org. 72/12 k účinkům zákona č. 404/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013

242/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 29 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k
půdě

387/2009 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o
EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem
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307/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 48 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Je měněn
98/2013 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění

pozdějších ústavních zákonů
71/2012 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění

pozdějších ústavních zákonů
319/2009 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění

pozdějších ústavních zákonů
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního

zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
448/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění

ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č.
395/2001 Sb.

395/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších předpisů

300/2000 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Ruší
493/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci,

ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony
211/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé

federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů
206/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé

federaci, ve znění pozdějších předpisů
205/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé

federaci, ve znění pozdějších předpisů
326/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve

znění pozdějších předpisů
556/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
295/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
294/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé

socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se
zkracuje volební období národních výborů

161/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé
socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb.

159/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
158/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve

znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb.
100/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé

federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
67/1990 Sb. Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky
46/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé

socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
182/1989 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
161/1989 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
135/1989 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické

republiky
62/1978 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění článek 24 odstavec 2 Ústavy Československé socialistické republiky
50/1975 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé

federaci
43/1971 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé

federaci
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125/1970 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

155/1969 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
28/1968 Sb. Ústavní zákon o doplnění článku 91 ústavy
100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky

Je odkazován z
347/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád

správní
327/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96

odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
325/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení

o nich
312/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
286/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 67 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém

pojištění, a odmítnutí návrhu na zrušení § 67 odst. 1, 3 až 16 a § 67a zákona č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění

254/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ustanovení, zamítnutí, zastavení a odmítnutí návrhu na zrušení ustanovení
zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů
a jejím zneužití

205/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

176/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
advokátní tarif

167/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění
pozdějších předpisů

149/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
148/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu

zájmů, a odmítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb.
54/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za

přestupky a řízení o nich
43/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif
36/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a

vzniku Ústavního soudu Československé republiky
28/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif
337/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a odmínutí návrhu na

zrušení § 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
309/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
303/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zamítnutí

návrhu na zrušení zákona č. 125/2019 Sb.
302/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif
293/2019 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020
254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
232/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 11 č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a

vyšších úřednících státního zastupitelství
225/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu návrhu na zrušení § 23a č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů

na životní prostředí
224/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) č. 561/2004 Sb., školský zákon
223/2019 Sb. Nález ÚS ČR o návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,

ve znění účinném do 30. 6. 2017
212/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR
188/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
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186/2019 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení
protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákonač. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

173/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb.
161/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o

elektronických komunikacích, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a § 68 odst. 2 a § 71 písm.
a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

119/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v
maloobchodě a velkoobchodě

89/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

75/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění

71/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv
61/2019 Sb. Sdělení ÚS ČR o stanovisku pléna ÚS ČR k podmínkám právních účinků trestního příkazu
51/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 110/1997 Sb., o potravinách a

tabákových výrobcích
30/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před

nepříznivými účinky hluku a vibrací
25/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
16/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 325/1999 Sb., o azylu, a č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

na území ČR
9/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
327/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění

odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních
vod do povrchových vod

261/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, nebo na zrušení některých ust. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny

260/2018 Sb. Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem
nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu

250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
238/2018 Sb. Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání

k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení
235/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 48 odst. 2 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků

bezpečnostních sborů
233/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 10 odst. 3 a 5 č. 280/1992 Sb. a č. 579/2006 Sb.
200/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách

soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách
pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

186/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o
spořitelních a úvěrních družstvech

135/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. IV bodů 1 až 7, 9, 10, 14, 15, 18, 20 a 21 a čl. V č. 185/2016 Sb., kterým
se mění zákon č. 503/2012 Sb., a odmínutí návrhu na zrušení ve zbývající části

124/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
116/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 odst. 3 č. 361/2000 Sb. a na vyslovení

protiústavnosti § 125f odst. 1 č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu
99/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., č.

243/2000 Sb., č. 250/2000 Sb.
85/2018 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do

zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a
do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

81/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu a zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek

69/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí vyslovení neústavnosti části § 35ca č. 586/1992 Sb., o daních
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z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017

60/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 424/1991 Sb., o sdružování v
politických stranách a v politických hnutích

41/2018 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České
republiky

26/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu zrušení § 12 odst. 4 a 5 č. 449/2001 Sb., o myslivosti
8/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a č. 376/2017 Sb., o vyloučení

některých tržeb z evidence tržeb
460/2017 Sb. Sdělení ÚS ČR o stanovisku pléna ÚS ČR k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském

soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních
prostředcích k ochraně práva

457/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

423/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní
kmitočtová tabulka)

422/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon

345/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu
338/2017 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) č. 565/1990 Sb., o místních

poplatcích
300/2017 Sb. Stykový zákon
283/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb.,

insolvenční zákon
282/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamínutí návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
275/2017 Sb. Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
268/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 160 odst. 2 č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
244/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření

infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů
sociální péče

231/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění

207/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

185/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 2 a 3 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
182/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 č. 256/2013

Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
172/2017 Sb. Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob

oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech
osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

135/2017 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky

95/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách

73/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě

40/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení č. 235/2004 Sb., o DPH
8/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) č. 273/2015 Sb.,

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
443/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
436/2016 Sb. Sdělení ÚS ČR o stanovisku pléna ÚS ČR k interpretaci § 7 odst. 2 č. 261/2001 Sb., o poskytnutí

jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům...
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394/2016 Sb. Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti
usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 č. 99/1963 Sb., OSP

393/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 22 odst. 3 č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR
380/2016 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
355/2016 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
334/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 376 odst. 1 č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
271/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 4 odst. 3 č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
239/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 11a odst. 1 písm. b) č. 334/1992 Sb., o

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.
234/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 13 odst. 2 č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
211/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov „§ 114b odst. 5“ v § 153a odst. 3 č.

99/1963 Sb., OSŘ
201/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 č. 23/1994 Sb., o

jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a
podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

139/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a
o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

138/2016 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o
vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich
dodávání na trh

87/2016 Sb. Nález ÚS ČR o odmínutí a zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 236/1995 Sb., o platu a
dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci

77/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách
provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen
zajišťovat v provozovně

71/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 264 odst. 1 č. 141/1961 Sb., trestní řád
44/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první č. 94/1963 Sb.,

o rodině
15/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad

hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
9/2016 Sb. Registrační vyhláška
345/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku

(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.
302/2015 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016
299/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé č. 280/2009 Sb., daňový

řád
297/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 16 č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a

tlumočnících
290/2015 Sb. Sdělení ÚS ČR o stanovisku pléna Ústavního soudu v otázce zastoupení advokátů jako účastníků

nebo vedlejších účastníků řízení před Ústavním soudem
267/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
199/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 17 odst. 3 věty čtvrté č. 234/2014 Sb., o státní službě
187/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 250 č. 280/2009 Sb., daňový řád
177/2015 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ust. § 14e odst. 4 č. 218/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech, ve znění účinném do 19. 2. 2015
176/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do

skrutinia,“ č. 62/2003 Sb.
170/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 41 odst. 1 č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
115/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. LII bodu 2 č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
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přijetím rekodifikace soukromého práva

99/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 50 č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a §
34 odst. 5 č. 561/2004 Sb., školský zákon

97/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 46 č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a §
29 odst. 1 písm. f) č. 200/1990 Sb., o přestupcích

16/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších
předpisů

14/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 158 písm. a) č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
297/2014 Sb. Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy

o ochraně lidských práv a základních svobod
275/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 137 odst. 1 č. 99/1963 Sb., OSP
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve

znění pozdějších předpisů
239/2014 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015
219/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 140 odst. 4 písm. f) č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
199/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku

(oceňovací vyhláška)
162/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
161/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 3 odst. 3 č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s

výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu

146/2014 Sb. Nález ÚS ČR o návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/1963 Sb., OSP
128/2014 Sb. Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o

původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
125/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
112/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do

zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a
do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

107/2014 Sb. Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované
nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní
deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu

77/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou
léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

52/2014 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování
působnosti

44/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 č. 99/1963 Sb., OSŘ
40/2014 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn.

Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá
zákonem předepsaným způsobem dovolání

24/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
22/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části VI. č. 494/2012 Sb.
471/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů

466/2013 Sb. Nález ÚS ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o
azylu

441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška
396/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení

vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních
omezení pro rok 2013

382/2013 Sb. Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb.

381/2013 Sb. Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 342/2013
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Sb.
380/2013 Sb. Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 341/2013

Sb
379/2013 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
375/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 15. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43

zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
353/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
348/2013 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
337/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
299/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti části § 135d odst. 1 č. 353/2003 Sb., o

spotřebních daních
266/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky
265/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
262/2013 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2013 sp. zn.

Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti
259/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 289 odst. 2 č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a pozbytí platnosti § 2 a přílohy

č. 2 č. 467/2009 Sb.
238/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení

některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

224/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 11 č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících
státního zastupitelství

177/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a
náboženskými společnostmi

132/2013 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn.
Pl. ÚS-st. 36/13 k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného
vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění v řízení o
žalobě podle § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na
hlavního akcionáře

117/2013 Sb. Sdělení Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2013 č. Org. 23/13 k účinkům nálezu Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky plynoucí z vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se
stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při
rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek, a
přiznané pravomocným rozhodnutím soudu do okamžiku vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů

116/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ve věci návrhu na zrušení
vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka
advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou
se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších vyhlášek

112/2013 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se
mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony

104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
98/2013 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění

pozdějších ústavních zákonů
82/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 70 písm. d) č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
42/2013 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zákona č. 261/2007 Sb., o

stabilizaci veřejných rozpočtů
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39/2013 Sb. Nález ÚS ČR na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích

38/2013 Sb. Nález ÚS ČR na vyslovení protiústavnosti § 42 odst. 11 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních

22/2013 Sb. Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi
493/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších

předpisů
450/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.

151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

444/2012 Sb. Nález ÚS ve věci návrhu na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č.
304/2007 Sb.

437/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. a o zrušení některých
ustanovení zákona č. 372/2011 Sb.

404/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony

401/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony

369/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., OSŘ
367/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v

základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
364/2012 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. října 2012 č. Org. 49/12 o atrahování

působnosti
343/2012 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013
333/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

322/2012 Sb. Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických

požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
284/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 č. 150/2002 Sb.,

soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou č. 303/2011 Sb.
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
245/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 34 odst. 3 a 4 č. 236/1995 Sb., o platu a dalších

náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
234/2012 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí a zamítnutí návrhu na zrušení ust. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na

území ČR
224/2012 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o

vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
220/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 7a až 7i, části § 8 č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
186/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení částí ust. vybraných předpisů
181/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s

výkonem funkce představitelů státní moci
147/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 237 odst. 1 písm. c) č. 99/1963 Sb., OSP
115/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
71/2012 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění

pozdějších ústavních zákonů
43/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 88a č. 141/1961 Sb., trestní řád
36/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 č. 361/2003 Sb., o

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
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22/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení rozporu § 22 odst. 4 č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s
ústavním pořádkem

444/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších
předpisů

411/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

387/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
368/2011 Sb. Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska ÚS ČR ve věci ústavně konformní interpretace § 16 č. 337/1992

Sb., o správě daní a poplatků
314/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) č. 82/1998 Sb., o

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
308/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících

zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů

303/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony

293/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení vyhlášky města Františkovy Lázně k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu

275/2011 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012
269/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení přechodných ust. k části první a čl. II bodů 3, 4, 5, 6 a 7

č. 183/2009 Sb. (novela č. 120/2001 Sb., exekuční řád)
267/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 3b odst. 1 č. 236/1995 Sb., o platu představitelů státní moci, ve znění č.

425/2010 Sb.
242/2011 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. srpna 2011 č. Org. 40/11 o atrahování

působnosti
241/2011 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-

NUTS)
236/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. V bodu 1 věty druhé č. 260/2002 Sb., kterým se mění č. 191/1999 Sb., o

opatřeních týkajících se dovozu, vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
232/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 3 odst. 9 č. 201/1997 Sb., o platu státních

zástupců, ve znění č. 418/2009 Sb.
224/2011 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
202/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. II odst. 2 vyhlášky města Chrastavy č. 5/2009 o stanovení míst, na

kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály
186/2011 Sb. Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými

mezinárodními kontrolními orgány
177/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 104e písm. b) č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního

zabezpečení
135/2011 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních

samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

130/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 33 odst. 3 věty první č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
119/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 348/2010 Sb., kterým se mění č. 96/1993 Sb., o stavebním

spoření, a č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
94/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických

komunikacích
80/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými

opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
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39/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 43 odst. 2 č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu

16/2011 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území
7/2011 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
439/2010 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010 sp.

zn. Pl. ÚS-st. 30/10 k úkonům podle § 114 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím v sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a
bukálního stěru

426/2010 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 14. prosince 2010 sp.
zn. Pl. ÚS-st. 31/10 k intertemporálním účinkům nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 (219/2010 Sb.) ve vztahu
k provedeným prohlídkám jiných prostor a pozemků

397/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

364/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

362/2010 Sb. Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
342/2010 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2010 č. j. Org. 49/10 o atrahování

působnosti
341/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 76 odst. 6 č. 169/1999 Sb., o výkone trestu odnětí svobody
332/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních

zástupců a soudních exekutorů, ve znění č. 314/2008 Sb.
310/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 89 věty druhé č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění

č. 347/2007 Sb.
309/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 80 odst. 5 písm. b) č. 6/2002 Sb., zákon o

soudech a soudcích
306/2010 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011
294/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích
275/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané

infekce
269/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 3 odst. 4 č. 236/1995 Sb., o platu představitelů státní moci, ve znění č.

418/2009 Sb., pokud se týká soudce
260/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem č. 182/2006 Sb.,

insolvenční zákon
256/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

krajiny
253/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 13 č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu

způsobenou při výkonu veřejné moci
244/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 57 odst. 1 č. 94/1963 Sb., o rodině
242/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 29 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k

půdě
241/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 192 odst. 1 věty první včetně věty za středníkem č. 182/2006 Sb.,

insolvenční zákon
226/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 58 odst. 6 č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných

informací a o bezpečnostní způsobilosti
219/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení návrhu na zrušení § 83a č. 141/1961 Sb., trestní řád
211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
207/2010 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do

zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a
do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

200/2010 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 1. června 2010 o atrahování působnosti
191/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 12a odst. 5 věty první č. 328/1991 Sb., o konkursu

a vyrovnání, ve znění platném k 8. srpnu 2007
190/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané okresními úřady a ministerstvy
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174/2010 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky

163/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 74 odst. 2 věty druhé části za středníkem č. 141/1961 Sb., trestní řád
135/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 15 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
123/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení slova „pravomocných“ v § 11 odst. 4 písm. b) č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu
105/2010 Sb. Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
104/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. části třicáté č. 261/2007 Sb., o stabilizaci

veřejných rozpočtů
66/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy
49/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn
48/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 220 odst. 3 a o zamítnutí návrhu na zrušení § 76g č. 99/1963 Sb., OSŘ
37/2010 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky
36/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
27/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá z

pozdějších změn
10/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté č.

237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o DPH mění některé zákony
9/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 32 odst. 2 písm. a) č. 325/1999 Sb., zákon o azylu
5/2010 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti ust. § 139 odst. 1 č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní

informační službě, ve znění před novelizací provedenou č. 362/2003 Sb.
472/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
460/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.

151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.

410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
387/2009 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o

EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem
386/2009 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010
384/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 23 písm. c) č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
367/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, jak vyplývá z

pozdějších změn
357/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších

předpisů
319/2009 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění

pozdějších ústavních zákonů
318/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny,

a č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
296/2009 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
241/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární

ochrany staveb
239/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
229/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti ust. § 124 odst. 1 č. 326/1999 Sb., o

pobytu cizinců na území ČR, ve znění č. 217/2002 Sb.
207/2009 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky
202/2009 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. června 2009 o atrahování působnosti senátů

plénem
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198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon
181/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992

Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
171/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění
163/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a o zamítnutí návrhu na zrušení § 93

odst. 2 č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
151/2009 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení rozporu § 6 odst. 2 písm. a) č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění

č. 167/2004 Sb., s Listinou základních práv a svobod
124/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště

Praha Ruzyně
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
85/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
69/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 352/2005 Sb., vyhláška o nakládání s

elektrozařízeními a elektroodpady
67/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z

pozdějších změn
62/2009 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na zrušení ust. § 183i až 183n č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

a o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 200da odst. 3 č. 99/1963 Sb., OSŘ
54/2009 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti ust. § 105 odst. 1 věty třetí č. 235/2004 Sb., o DPH, ve

znění před novelizací provedenou č. 296/2007 Sb.
47/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 171 odst. 1 písm. c) č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve

znění č. 161/2006 Sb.
46/2009 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
6/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 3 odst. 1 č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře,

České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
473/2008 Sb. Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
456/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.

151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška)

446/2008 Sb. Nález ÚS ČR o posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o
založení ES s ústavním pořádkem

439/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

398/2008 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009
355/2008 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti ust. § 23 písm. b) č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
348/2008 Sb. Vyhláška o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

na území ČR
342/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 64 odst. 2 č. 337/1992 Sb., návrhu na vyslovení

protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první č. 588/1992 Sb. a § 105 odst. 1 věty třetí č. 235/2004 Sb., o
DPH

332/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvidejících zákonů
(veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

291/2008 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti ust. § 57 odst. 5 věty třetí č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků

269/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení položky č. 14a bodu 2 písm. a) přílohy č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích

265/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 37 odst. 5 č. 44/1988 Sb., horní zákon
262/2008 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o

vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
257/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 183i až 183n č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
251/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., některých ust. č.

48/1997 Sb., č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb.
185/2008 Sb. Sdělení Ústavního soudu ze dne 6. května 2008 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k)
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zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti
senátů plénem

166/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a
zamítnutí návrhu na zrušení některých části č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

165/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním
rozpočtu a termíny jejich předkládání

160/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 7 odst. 9 č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o
Archivu bezpečnostních složek

129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence
116/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
90/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 398 odst. 6 věty prvé a § 400 odst. 1 a zamítnutí návrhu na zrušení § 398

odst. 6 věty druhé č. 141/1961 Sb., trestní řád
88/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných

rozpočtů, a na zrušení některých ust. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
56/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak

vyplývá z pozdějších změn
20/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. 3 vyhlášky města Jirkova č. 4/2005 k zabezpečení

místních záležitostí
18/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 4 odst. 2 a přílohy č. 2 č. 243/2000 Sb.,

zákon o rozpočtovém určení daní
10/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 495/2005 Sb., kterým se mění č. 3/2002 Sb., zákon o

církvích a náboženských společnostech, zrušení ust. č. 198/2002 Sb., č. 435/2004 Sb. a č. 563/1991
Sb.

2/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 444 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
341/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 32 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
340/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb.
331/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
307/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 48 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny

přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
279/2007 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
149/2007 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na zrušení § 26 odst. 3 a zamítnutí návrhu na zrušení § 26 odst. 4

č. 449/2001 Sb., o myslivosti
94/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 5 odst. 1 věty druhé č. 330/2001 Sb., čl. II odst. 1 č. 233/2004 Sb. a čl. II

bod 1 č. 291/2006 Sb., kterými se mění č. 330/2001 Sb.
84/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 31 odst. 4 věty třetí č. 82/1998 Sb., o

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
83/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 562/2002 Sb., o stanovení orgánu státní správy, v

němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
65/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 425/2002 Sb., č. 427/2003 Sb., č.

309/2002 Sb. a č. 626/2004 Sb., pokud se týkají soudců
60/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 21 odst. 2 č. 449/2001 Sb., o myslivosti
57/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 15 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, o zastavení

řízení o návrhu na zrušení č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
49/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění č.

320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.
37/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části druhé č. 443/2006 Sb., kterým se mění č. 319/2001 Sb., kterým se

mění č. 21/1992 Sb., o bankách
32/2007 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
26/2007 Sb. Katastrální vyhláška
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17/2007 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České
republiky

16/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. § 17 č. 2/1991 Sb., o kolektivním
vyjednávání

616/2006 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
483/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních

zdravotnických zařízeních
476/2006 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007
475/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení článku 3 bodu 3 nařízení obce Pozlovice č. 2/2004 o stavební uzávěře
452/2006 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí a zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 446 č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník
446/2006 Sb. Sdělení Ústavního soudu ze dne 5. září 2006 o přijetí rozhodnutí podle §11 odst. 2 písm. k) zákona

č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů
plénem

440/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších
předpisů

438/2006 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských
zařízeních

434/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 21 odst. 2 č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a na zrušení
§ 403 odst. 2, § 411 odst. 6 písm. e), § 411 odst. 7 a § 412 odst. 2 č. 141/1961 Sb., trestní řád

419/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 133a odst. 2 č. 99/1963 Sb., OSŘ
409/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a některých ust. č. 85/2004

Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.
405/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
397/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 106 odst. 1 č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích
369/2006 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do

zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a
do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

303/2006 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí a o zamítnutí návrhu na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 č. 72/1994 Sb.,
zákon o vlastnictví bytů

280/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 711 odst. 1 písm. g) a ust. § 711 odst. 1 písm. h)
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

273/2006 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky

261/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 697 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
252/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí a o odmítnutí návrhu na zrušení ust. § 685 až 716 č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník
195/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 338zo odst. 4 č. 99/1963 Sb., OSŘ
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
166/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací

základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát,
ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb.

154/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 3 č. 548/2005 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření společné
organizace trhů v odvětví cukru, a o zastavení řízení o návrhu na zrušení § 3 a § 16 č. 364/2004 Sb.

147/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

48/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích

31/2006 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
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20/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 53 odst. 1 a § 54 č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví
ve věcech mládeže

5/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá z
pozdějších změn

543/2005 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
531/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 13 odst. 6 a 7 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, a

ust. čl. VI č. 253/2003 Sb., kterým se mění č. 229/1991 Sb.
493/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
477/2005 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn.

Pl. ÚS - st. 21/05 přijatého podle §23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci žaloby o
určení vlastnického práva ve vztahu k uplatnění práva podle restitučních předpisů

471/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

421/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006
381/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony
370/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení

a podnětů pracujících
356/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 1 písm. h) č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu představitelům státní

moci
355/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 2 č. 425/2002 Sb., kterým se stanoví mimořádné opatření při

určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
354/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 2 č. 427/2003 Sb., kterým se stanoví mimořádné opatření při

určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
331/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků

bezpečnostních sborů
327/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 3a č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
283/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 96/2005 Sb., kterým se mění č. 238/1992 Sb., zákon o střetu zájmů
274/2005 Sb. Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
272/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení návrhu na zrušení ust. § 11 odst. 5 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

vztahů k půdě
265/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 442 odst. 1 a § 449 odst. 2 č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník
264/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 174a č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích
249/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 212 č. 141/1961 Sb., trestní řád
240/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. v § 44 č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
239/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 242 odst. 2 č. 141/1961 Sb., trestní řád
226/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

jednotek požární ochrany
220/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 77k odst. 6 č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
211/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 34 č. 128/2000 Sb., o obcích, a o zastavení řízení o

návrhu na zrušení § 4 odst. 2 č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
210/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky města Prostějova č. 8/2003 o náhradách za ekologickou újmu při

záboru veřejné zeleně v majetku města
195/2005 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a

hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
181/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 36 odst. 2 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
140/2005 Sb. Nález ÚS ČR o schválení výsledku voleb do Senátu Parlamentu
134/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 98 odst. 4 č. 458/2000 Sb., energetický zákon
93/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 131 odst. 1 věty první a ust. § 226 odst. 1 č.

99/1963 Sb., OSŘ

Ústavní zákon 1/1993 Sb. znění 1. 6. 2013

Stránka 30 / 44

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-20
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-5
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-543
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-531
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-493
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-477
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-471
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-421
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-381
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-370
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-356
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-355
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-354
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-331
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-327
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-283
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-274
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-272
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-265
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-264
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-249
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-240
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-239
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-226
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-220
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-211
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-210
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-195
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-181
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-140
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-134
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-93


90/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1/2003 o vyhlášení stavební
uzávěry pro část katastrálního území Lipník

86/2005 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí a zamítnutí návrhu na zrušení části § 20 č. 424/1991 Sb., o sdružování v
politických stranách a v politických hnutích

689/2004 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání
675/2004 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
653/2004 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
635/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
584/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 1 č. 308/1999 Sb. o odejmutí platu

představitelům státní moci
580/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících

zákonů (rozpočtová pravidla) jak vyplývá z pozdějších změn
576/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
568/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje č. 19/1991 Sb., o

prac. uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k
dosavadní práci

539/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony

512/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 487/2001 Sb., kterou se mění č. 125/1993 Sb., a
odmítnutí návrhu na zrušení § 205d ZP a na zrušení č. 125/1993 Sb.

503/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)

499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
476/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 5 odst. 1 poslední věty, § 8 odst. 4 a § 41 odst. 2 č. 109/2002 Sb., o

výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
449/2004 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o

vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
415/2004 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
359/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí
poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky

300/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 106 odst. 2 č. 50/1976 Sb., stavební zákon
299/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 11 odst. 3 č. 129/2000 Sb., o krajích
295/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných

orgánů s úřady a orgány cizích států
294/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 161/2002 Sb., kterým se stanoví výše výdajů

státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo
předsedy vlády

290/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

278/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části druhé č. 229/2001 Sb., nazvané "Změna občanského zákoníku čl. II"
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
172/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002

Sb.
153/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 243c odst. 2 č. 99/1963 Sb., OSŘ
105/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. bodu 18 přílohy č. 3 č. 246/1998 Sb., o seznamech

utajovaných skutečností
98/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 42 odst. 1 č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných

skutečností
93/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
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83/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
55/2004 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
48/2004 Sb. Zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
33/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti podpory bydlení z veřejných

prostředků a kterým se stanoví některé podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování
bytové výstavby

18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace
490/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-

NUTS)
457/2003 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
424/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
371/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
334/2003 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských

zařízeních
329/2003 Sb. Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy
289/2003 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
286/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

(veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
273/2003 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
269/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících

zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
248/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně

některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze změn
provedených zákonem č. 128/2003 Sb.

234/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení
žákům gymnázií a středních odborných škol, vyhláška č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb., vyhláška č. 189/1991 Sb., o
podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných
učilišť a středisek praktického vyučování, a vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění
vyhlášky č. 225/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

233/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství
211/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 290/2002 Sb., o přechodu dalších věcí, práv a závazků ČR

na kraje a obce, obč. sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
210/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 12a odst. 5 věty druhé č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
207/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části věty druhé ust. § 11 odst. 1 písm. d) č. 48/1997

Sb., o veřejném zdravotním pojištění
206/2003 Sb. Oznámení prezidenta republiky o vyhlášení výsledků referenda o přistoupení České republiky k

Evropské unii konaného ve dnech 13. června 2003 a 14. června 2003
199/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 7 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
198/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 1 č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu představitelům státní moci
144/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších

předpisů
131/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících

zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
129/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

116/2003 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda
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106/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2002 sp. zn. 15 Tz 47/2002
101/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 24 odst. 4 č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
87/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 183b odst. 3 písm. a) č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a čl. II bodu 8

zákona č. 142/1996 Sb., kterým se mění ObchZ a OSŘ
84/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
83/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 77/2002 Sb., o a. s. České dráhy a státní organizaci Správa

železniční dopravní cesty
53/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení bodů 2, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 čl. CXVII č. 320/2002 Sb., o

změně a zrušení zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
40/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 78 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
34/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle

devizového zákona
14/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních

vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro

vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
4/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských

společnostech
579/2002 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
532/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003
528/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 č. 526/1990 Sb., o cenách, a o zrušení výměru č.

06/2002, o stanovení maximálního nájemného z bytu
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního

zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
505/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

504/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty
499/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. 114/2001 Sb., o stanovení produkč. kvót cukru, a zamítnutí

návrhu na zrušení § 13 č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
495/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí ust. § 10 odst. 5 věty druhé č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel
476/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 501/2001 Sb. (novela ObchZ, OZ,OSŘ, o cenných papírech, notářského

řádu, o Komisi pro cenné papíry, o přestupcích, o konkursu a vyrovnání, o majetku ČR,
živnostenského zákona)

470/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003
432/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o

znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví
paušální částka nákladů trestního řízení

405/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 106 odst. 3 č. 50/1976 Sb., stavební zákon
404/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 19 odst. 1 č. 129/2000 Sb., o krajích
403/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé č. 328/1991 Sb., o konkursu a

vyrovnání
o1/c141/2002 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 320/2002 Sb.
399/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území

postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o státní pomoci při obnově území)

349/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
290/2002 Sb. Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce,

občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně
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zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve
znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
předpisů

268/2002 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky

251/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z
veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002

247/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od
dovozního cla

235/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 46a č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny

234/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 31 odst. 3 č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

218/2002 Sb. Služební zákon
189/2002 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o doplnění dne konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu

České republiky
184/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a

obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými
materiály a odpady z použitých výrobků a obalů

150/2002 Sb. Soudní řád správní
145/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části čl. III bodu 1 č. 210/1997 Sb. (novela č. 586/1992 Sb., o daních z

příjmů)
144/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení druhé, třetí a čtvrté věty § 10 č. 266/1994 Sb., o dráhách
140/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu

počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
121/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
101/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998

Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
95/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 217/2000 Sb. (novela zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě,

č. 142/1992 Sb., o platu)
o11/c39/2002 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven

za období roku 2002
48/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
38/2002 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu, do Senátu

Parlamentu, do zastupitelstev obcí a do zastupitelstva hlavního města Prahy
37/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

35/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 279/1992 Sb., o předpokladech pro výkon funkcí příslušníků
Policie ČR, a zamítnutí návrhu na zrušení č. 451/1991 Sb., 422/2000 Sb. a č. 424/2000 Sb.

491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
490/2001 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
471/2001 Sb. Vyhláška o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
458/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z

veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002
448/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění

ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č.
395/2001 Sb.

424/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 272 a § 276 věty čtvrté č. 141/1961 Sb., trestní řád
410/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení a zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 445/2000 Sb., o stanovení
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produkčních kvót mléka
395/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České

republiky, ve znění pozdějších předpisů
393/2001 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok

2002
381/2001 Sb. Katalog odpadů
357/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém

chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel
322/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení a zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 148/1998 Sb., o ochraně

utajovaných skutečností
318/2001 Sb. Zákon o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro

lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva
310/2001 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních

úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2001
285/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí o jmenování guvernéra

a viceguvernéra ČNB se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády
279/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 6 č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
278/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části č. 6/1993 Sb., o České národní bance
276/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. části páté "Správní soudnictví" č. 99/1963 Sb., OSŘ
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví
247/2001 Sb. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
242/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 21 odst. 3 věty druhé č. 23/1962 Sb., o myslivosti
241/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a

příjmení
236/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 46 odst. 4 č. 85/1996 Sb., o advokacii
211/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z

veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001
199/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod

narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro
určité druhy dohod o výzkumu a vývoji

176/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních
samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky

140/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů

134/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci skotu, ovcí a koz
128/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 72/1994 Sb., kterým se

upravují spoluvlastnické vztahy k budovám a vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům
127/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 250a č. 140/1961 Sb., trestní zákon
o12/c46/2001 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven

za období roku 2001
o11/c44/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
98/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 424/1991 Sb., o sdružování v polit. stranách, a zastavení řízení o

návrhu na zrušení § 85 věty třetí č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
96/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek

pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
78/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 18a odst. 1 písm. c), §18a odst. 2

písm. b) věty za středníkem a §18a odst. 3 č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
77/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 44 odst. 2 č. 141/1961 Sb., trestní řád
69/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn

Ústavní zákon 1/1993 Sb. znění 1. 6. 2013

Stránka 35 / 44

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-395
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-393
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-381
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-357
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-322
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-318
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-310
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-285
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-279
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-278
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-276
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-256
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-247
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-246
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-242
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-241
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-236
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-211
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-199
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-176
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-140
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-134
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-128
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-127
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-c46-o12
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-c44-o11
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-99
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-98
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-96
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-78
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-77
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-69


67/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn
64/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
52/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 83 odst. 1 č. 200/1990 Sb., o přestupcích
51/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2

a čl. 4 vyhlášky města Písku č. 8/1998 o opatřeních k zabezpečení veřejného pořádku
43/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 9 a 10 č. 125/1997 Sb., o odpadech
14/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992

Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. a vyhlášky č. 175/1995 Sb.
8/2001 Sb. Sdělení Ústavního soudu o vyhrazení si rozhodování sporů o rozsah kompetencí vrcholných

ústavních orgánů nadaných originární pravomocí z Ústavy samé a rozhodování o ústavních
stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu

7/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí ust. § 147 a 147a č. 140/1961 Sb., trestní zákon
500/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské

mobilizace
492/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a

některé další zákony
491/2000 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky
487/2000 Sb. Nařízení, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného

zdravotního pojištění pro I. pololetí 2001
454/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců

orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
439/2000 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
395/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 212/1996 Sb.,
nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 243/1999 Sb. a zákonem č. 204/2000 Sb.

o45/c109/2000 Sb. 45. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na
rok 2001

381/2000 Sb. Vyhláška o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu doporučených odrůd
321/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 1 č. 308/1999 Sb., o odejmutí platu

představitelům státní moci
320/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 4a č. 236/1995 Sb., o platu a dalších

náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
300/2000 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění

ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
296/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní

praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně
medikovaných krmiv

267/2000 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
266/2000 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
261/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení bodu 10. části I. přílohy k č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu

Červeného kříže a o Čsl. červeném kříži
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
237/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
232/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 250h odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., OSŘ
231/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s

užíváním bytu
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
187/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného

zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000
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167/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 17 odst. 5 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
164/2000 Sb. Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Taliban
157/2000 Sb. Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů
147/2000 Sb. Zákon o okresních úřadech
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích,

zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
129/2000 Sb. Zákon o krajích
107/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 62 a 62a č. 367/1990 Sb., o obcích
95/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 78 odst. 1 č. 50/1976 Sb., stavební zákon
80/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu

zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
58/2000 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
48/2000 Sb. Zákon o opatřeních ve vztahu k afgánskému hnutí Talibán
47/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
30/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

některé další zákony
18/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
3/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 144/1999 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání

majetkových nároků v družstvech
2/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 248 odst. 2 písm. e) OSŘ
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
291/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 248 odst. 2 písm. e) č. 99/1963 Sb., OSŘ
290/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 2 odst. 1 bodu 5 č. 255/1946 Sb., o

příslušnících Čsl. armády v zahraničí
289/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí části ust. § 19 odst. 1 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
o1/c85/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok

2000
243/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 85 třetí věty č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
234/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 13 odst. 2 věty první a § 13 odst. 5 č. 229/1991 Sb., o

úpravě vlastnických vztahů k půdě
233/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 268/1998 Sb., o odejmutí platu představitelům státní moci
231/1999 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn)
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR
192/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 202 odst. 2 č. 65/1965 Sb., zákoník práce
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
166/1999 Sb. Veterinární zákon
158/1999 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
138/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 15 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 3 č. 283/1991 Sb., o Policii ČR
115/1999 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České

republiky
107/1999 Sb. Zákon o jednacím řádu Senátu
98/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění

zákona č. 10/1993 Sb.
83/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 8 odst. 4 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních

rehabilitacích
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70/1999 Sb. Nález ÚS ČR o ověření volby senátorky JUDr. Dagmar Lastovecké
68/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 44 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 č. 288/1995 Sb., o

střelných zbraních
57/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 8 odst. 6 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
48/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 29/1999 Sb., kterým se stanoví sazba cla pro

dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky
38/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb. a § 269 a

270 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
22/1999 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
10/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách

škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co
se považuje za jedy

329/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 235/1998 Sb., kterým se stanoví prozatímní
ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky

312/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 35 odst. 1 písm. c) a zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 36 odst. 1 č.
182/1991 Sb., který provádí zákon o soc. zabezpečení a o působnosti orgánů ČR v soc.
zabezpečení

300/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 32 odst. 7 č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
282/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 160 odst. 2 č. 140/1961 Sb., trestní zákon
281/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí na zrušení části ust. čl. II bodu 2 č. 116/1994 Sb., kterým se mění č.

87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
o1/c90/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok

1999
243/1998 Sb. Podpis Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění

kontrolní mechanismus v ní ustavený
231/1998 Sb. Úmluva o odstranění nucené práce
230/1998 Sb. Úmluva o noční práci
229/1998 Sb. Úmluva o placené dovolené (revidovaná)
223/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. § 17 a 18 č. 117/1995 Sb., o státní

sociální podpoře
215/1998 Sb. Zákon o bankách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
173/1998 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích
172/1998 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
165/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé

další zákony
160/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 32 odst. 2 č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území ČSFR
159/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4 a zamítnutí návrhu na zrušení § 15 odst. 2 a §

16 odst. 3 č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území ČSFR
153/1998 Sb. Nález ÚS ĆR o zrušení části ust. § 13 odst. 3 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
152/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 9b až 9h č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a

pozemkových úřadech
142/1998 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky
137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
136/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla
134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
119/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací

povinnosti učitelů a výchovné práce ostat. pedagog. pracovníků ve školství
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
96/1998 Sb. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin
88/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 9 odst. 5 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

vztahů k půdě
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77/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších
předpisů

73/1998 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky

30/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 243/1997 Sb., kterým se mění č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání

355/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní
praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv

348/1997 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
338/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
299/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 9 odst. 4 č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými

toxikomaniemi
o1/c94/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok

1998
o2/c90/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace postavení v zaměstnání
r1/c84/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v usnesení Poslanecké sněmovny č. 244/1997 Sb.
244/1997 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 5. září 1997 k zákonu, kterým se mění zákon České národní

rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. června
1997

228/1997 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních
souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb.

186/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 14 odst. 1 písm. d), e) č. 283/1991 Sb., o Policii ČR
185/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 3 odst. 1 a části ust. § 3 odst. 4 č. 87/1991

Sb., o mimosoudních rehabilitacích
128/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 3 odst. 1 písm. c) č. 217/1994 Sb., o

poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
103/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb.
88/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 49 odst. 2, 3 a 4, části § 50 odst. 1 a části § 51 odst. 2

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a části § 200n odst. 1 č. 99/1963 Sb., OSŘ
79/1997 Sb. Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
63/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 45 odst. 3 věty třetí č. 92/1991 Sb., o podmínkách

převodu majetku státu na jiné osoby
53/1997 Sb. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
45/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými

hodnotami
39/1997 Sb. Odvolání výhrady České republiky k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či

ponižujícímu zacházení nebo trestání
37/1997 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem
24/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 2 zákona č. 173/1990 Sb. a části ust. § 1

odst. 2 č. 232/1991 Sb.
3/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 90 odst. 1 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
2/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 5 odst. 5 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
1/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, §

7 odst. 3 č. 111/1964 Sb., a některá ust. § 31 č. 108/1982 Sb., Telefonní řád
315/1996 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
307/1996 Sb. Pátý dodatkový protokol k Ústavě Světové poštovní unie
295/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.
293/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 1996 sp. zn. 7 To 175/95

v části týkající se stěžovatele Z. R.
292/1996 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Senátu Parlamentu České republiky
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286/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. II č. 304/1993 Sb. (novela č. 391/1991 Sb., o
platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů)

280/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 22 odst. 4 č. 72/1994 Sb., o úpravě zák. o vlastnictví bytů, a zamítnutí
návrhu na zrušení ust. § 7 odst. 3 č. 102/1992 Sb.

o1/c82/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok
1997

269/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 250f OSŘ
206/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 20/1966 Sb., č. 550/1991 Sb., č. 216/1992 Sb., č. 467/1992

Sb. a č. 426/1992 Sb.
190/1996 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.,

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a
zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

169/1996 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky

161/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 35, 65 a § 92 odst. 2 č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR

142/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

141/1996 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Filipínskou republikou
130/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 31 odst. 9 č. 337/1992 Sb., o správě daní a

poplatků
124/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí na zrušení ust. § 16 odst. 1 č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační

službě
121/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 2 odst. 1 č. 243/1992 Sb., kterým se upravuje č.

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
112/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. přílohy A č. 99/1963 Sb., OSŘ
107/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 34/1995 Sb., č. 33/1995 Sb., č. 100/1970 Sb.,

upravujících služební poměr vojáků, příslušníků Policie ČR a SNB
106/1996 Sb. Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva
99/1996 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
62/1996 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
59/1996 Sb. Zákon o sídle Parlamentu ČR
31/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 200l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., OSŘ
29/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, a ust.

č. 243/1992 Sb., kterým se upravuje č. 229/1991 Sb.
13/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. I bodu 8 č. 138/1995 Sb. (novela školského zákona č.

29/1984 Sb.), a č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních
12/1996 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
11/1996 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky
9/1996 Sb. Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
6/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 17 č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání

státního občanství ČR
5/1996 Sb. Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a

Austrálií
305/1995 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
296/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v

politických hnutích, a § 3 odst. 4 č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
271/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 104/1994 Sb., o vyhlašení závazné části územního

plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
o1/c70/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok

1996
265/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. II bod 5 č. 260/1994 Sb. a č. 111/1995 Sb., a zamítnutí návrhu na zrušení
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někt. ust. č. 587/1992 Sb. o spotř. daních a č. 260/1994 Sb.
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
225/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. v § 3 odst. 1 písm. b) a v § 30 písm. b) č. 128/1990

Sb., o advokacii, vyjádřena slovy na právnické fakultě
168/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 34 č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě
166/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 32 odst. 3 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému majetku
165/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic,

učebních textů a základních školních potřeb
164/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 č. 74/1994 Sb., kterým se

mění ZP a některé další zákony
92/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc.

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
91/1995 Sb. Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
55/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a

Fondech národní obnovy
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní

pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
8/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 9 a § 9a č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, a bodu 198 č.

292/1993 Sb. (novela trestního řádu)
3/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. čl. I č. 74/1994 Sb. (novela ZP)
268/1994 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995
254/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech,

úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších
předpisů

o1/c70/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok
1995

214/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. 55 odst. 2, ust. v § 74 odst. 1 a ust. § 209 č. 141/1961 Sb., trestní řád
207/1994 Sb. Návrh ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 6, 11, § 12 odst. 3, § 18 odst. 1 písm. a), c) a § 18a

písm. a), b) č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
203/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.
166/1994 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích
164/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 3 odst. 1, části ust. § 3 odst. 2 a části ust. § 5 odst. 2 a odst. 4 č.

87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
154/1994 Sb. Zákon o bezpečnostní informační službě
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích
151/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví

České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví č. 90/1994 Sb.

146/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 93/1993
Sb., o osvobození zboží od dovozního cla

140/1994 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
132/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. II č. 216/1993 Sb. a § 27 odst. 8 č. 172/1990 Sb. o

VŠ
131/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 229/1991 Sb. o úpravě vlast. vztahů k půdě ve znění č.

183/1993 Sb.
91/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 102 trestního zákona, ve znění č. 557/1991 Sb. a č. 290/1993 Sb.
86/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 871 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění zákona č.

509/1991 Sb.
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57/1994 Sb. Přístup k Ústavě Světové poštovní unie a Závěrečnému protokolu, k Dodatkovým protokolům k
Ústavě Světové poštovní unie, k Světové poštovní úmluvě a Závěrečnému protokolu a Generálnímu
řádu Světové poštovní unie a dalším ujednáním

49/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. I č. 190/1993 Sb. (novela školského zákona č. 29/1984 Sb.)
35/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky města Žďár nad Sázavou o zásadách prodejní doby na území

města
34/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování

zákonů o transformaci družstev
14/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu
294/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění

pozdějších předpisů
o1/c70/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok

1994
261/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k prvnímu výročí

schválení Ústavy České republiky
240/1993 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
235/1993 Sb. Smlouva o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a

Slovenskou republikou
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
144/1993 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv
93/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla
90/1993 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a

doplnění)
69/1993 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České

republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
62/1993 Sb. Vyhláška České národní banky, kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny
42/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu

České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb. a zákona
ČNR č. 280/1991 Sb.

37/1993 Sb. Zákon o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
29/1993 Sb. Ústavní zákon České národní rady o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a

Slovenské Federativní Republiky
28/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o
sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v
sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

24/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
8/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o

hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb.
1/1993 Sb. Ústava České republiky
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
625/1992 Sb. Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy
624/1992 Sb. Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se

zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
566/1992 Sb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska
555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
543/1992 Sb. Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby
511/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných

finančných orgánov
434/1992 Sb. Vyhláška o zdravotnické záchranné službě
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
263/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
253/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých
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dalších orgánů a obcí
238/1992 Sb. Zákon o střetu zájmů
21/1992 Sb. Zákon o bankách
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
505/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o formě, obsahu a náležitostech návrhu na

celní řízení a o celní statistice
354/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách
182/1991 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním

zabezpečení
92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
425/1990 Sb. Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím

souvisejících
418/1990 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze
68/1990 Sb. Zákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
35/1989 Sb. Zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
37/1967 Sb. Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
141/1961 Sb. Trestní řád

Odkazuje na
310/1999 Sb. Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR
1/1993 Sb. Ústava České republiky
327/1991 Sb. Ústavní zákon o referendu
67/1990 Sb. Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky

Verze
č. Znění od - do Novely Poznámka
10. 01.06.2013 98/2013 Sb. Aktuální znění (exportováno 10.10.2020

13:48)
9. 08.03.2013 - 31.05.2013 71/2012 Sb.
8. 01.10.2012 - 07.03.2013 71/2012 Sb.
7. 14.09.2009 - 30.09.2012 319/2009 Sb.
6. 01.03.2003 - 13.09.2009 515/2002 Sb.
5. 01.06.2002 - 28.02.2003 395/2001 Sb.
4. 01.01.2002 - 31.05.2002 448/2001 Sb.
3. 01.12.2000 - 31.12.2001 300/2000 Sb.
2. 01.01.2000 - 30.11.2000 347/1997 Sb.
1. 01.01.1993 - 31.12.1999
0. 28.12.1992 Vyhlášené znění
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