
 
 

Návod k použití internetové aplikace SPR 
 

Důležité informace a kontakty 

1. Internetová adresa systému SPR: http://mmrapp.kapos.cz/  
2. Databáze systému SPR obsahuje cca 900 rozhodovacích situací, 40 tabulek, 

70 datových zdrojů ke stažení a 530 odkazů, tj. prvotní orientace přímo 
v internetové aplikaci může být komplikovaná. Proto v posledních třech 
kapitolách tohoto návodu je uveden přehled všech rozhodovacích situací 
(větví stromového vyhledávače), tabulek, datových zdrojů ke stažení, 
odkazů a též klíčových slov. Přečtení těchto třech kapitol by mělo 
předcházet rutinnímu používání systému. 

3. Pokud chce uživatel vytisknout tabulku, ve které jsou data zapsána „Na 
šířku“, nutno před tiskem v prohlížeči v předvolbách nastavit atribut tisku 
„Na šířku“. 

4. Některé datové zdroje aplikace SPR jsou ve formátu PDF a k jejich 
prohlížení je nutné mít na Vašem PC nainstalován Acrobat Reader, který lze 
bezplatně stáhnout z Internetu. Aplikace SPR umožňuje stáhnout  
a nainstalovat  Acrobat Reader verze 9.1. Instalaci lze provést spuštěním 
odkazu „Pokud tento prohlížeč na Vašem PC nemáte nainstalován, je 
možné instalaci provést ZDE.“. Instalaci zvládne běžný uživatel PC  
a Internetu. 

5. Systém SPR umožňuje odkazy v tzv. „Informační vazbě“. Odkaz otevírá 
vždy nové okno na Vašem PC. Pokud toto okno nezavřete, pak při novém 
odkazu je tento zobrazován zpravidla v již otevřeném okně, které však je 
neaktivní, tj. po odkazu nutno toto okno „ručně“ aktivovat (např. kliknout 
myší v hlavním panelu na přísl. název).  Pokud při odkazu na právní předpis 
nedojde k jeho zobrazení, použijte vyhledávač ve Sbírce zákonů a 
Sbírce mezinárodních smluv. 

 
6. Při jakýchkoli potížích se obraťte na zástupce autorského kolektivu systému, 

tj.: 
Prof.Ing. Miroslav Kavka, DrSc. 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol 
Tel. 224383312, mail: kvk@tf.czu.cz  
Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. 
Tel.: 603595082, mail: trv_66@volny.cz  



 

Charakteristika aplikace 
Cílem aplikace SPR – „Systém k podpoře rozhodování regionálních a místních správ“ je 

poskytnout regionálním a místním správám internetový prostředek, který umožní získávat 
rychle správné a prakticky využitelné podklady pro kvalitní rozhodování. Výstupy jsou 
strukturovány podle jednotlivých logických problematik vyplývajících ze správních  
a samosprávních funkcí a formou znalostního poradenství podporují rozhodování na úrovni 
regionálních a místních správ včetně zkvalitňování znalostní základny v oblasti jejich 
managementu. Ve své podstatě je aplikace SPR určena k podpoře řešení rozhodovacích 
situací v těchto oblastech-oborech: 
1. Postavení obce - obec a její postavení ve struktuře veřejné správy, územní samospráva, 

práva a povinnosti, správní řízení, vztah občana k stavebnímu zákonu a životnímu 
prostředí, zásady chování a jednání zaměstnanců veřejné správy, občanství a trvalé 
pobyty, cizinci, azylanti, národnostní menšiny. 

2. Projektový management a marketing - problematika, metody a praktiky projektového 
řízení, řízení rizik, management a marketing pro obce včetně managementu jakosti. 

3. Hospodaření a financování obcí - zásady, dokumenty a zdroje pro financování obcí, 
programy, dotace a podpory, prodej státní půdy. 

4. Rozvoj obce - strategické a územní plánování, stavební řízení a pozemkové úpravy. 
5. Správa obce - obecní vyhlášky a nařízení, služby občanům, bytová, sociální, zdravotní, 

školská a dopravní politika, personalistika, komunikace s veřejností, notářské minimum, 
hry, spolky, trhy, manifestace, alternativní tresty. 

6. Soužití občanů, přestupky, domácí zvířata – řešení problémů spojených se soužitím 
občanů v návaznosti na přestupky a chov domácích zvířat. 

7. Životní prostředí - ochrana ovzduší, vody, krajiny, zeleně a zemědělského půdního fondu, 
hospodaření v lese a v LFA oblastech, ochrana zvířat proti týrání. 

 
Kromě podpory řešení rozhodovacích situací 1 až 7 aplikace dále umožňuje: 
 
8. Informační podporu rozhodování - normativy, standardy - např. ceny, náklady, sazby, 

limity pro stavby, ovzduší, vodu pitnou a ke koupání, přípustné hladiny hluku, welfare 
hospodářských zvířat, dřeviny, objemové hmotnosti, měrové jednotky. 

9. Stahování datových zdrojů - příklady dokumentů, tabulky ke stažení (normativy, 
standardy). 

10. Odkazy na důležité WWW stránky pro obce a regiony a na zákony vztahující se 
k problematice obcí. 

 
Fungování aplikace SPR je založeno na filtraci dat z databáze a jejich prezentaci uživateli.  
Filtraci dat z databáze lze realizovat buď za pomoci stromového vyhledávače nebo 

fulltextového vyhledávače anebo vyhledávače dle klíčových slov. Výsledkem aplikace 
fulltextového vyhledávače nebo vyhledávače dle klíčových slov je ale opět zobrazení 
stromového vyhledávače ve struktuře odpovídající výsledku filtrace. 

„Stromový vyhledávač“ má tři stupně větvení. První stupeň odpovídá výše uvedeným  
9 oblastem, ve druhém stupni jsou v pravé části obrazovky zobrazeny buď relevantní skupiny 
rozhodovacích situací nebo tabulek a ve třetím stupni lze pak odkazem na příslušné 
rozhodovací situace nebo tabulky prezentovat vyfiltrovaná data. Podobný mechanizmus platí  
i na volbu „Odkazy“. 

Prezentace dat uživateli má tři podoby: 



 
1. Skupina rozhodovacích situací        Rozhodovací situace (ve formě otázky nebo 

problému k řešení)        Návod k řešení rozhodovací situace      Odkaz 
(informační vazba) na datový zdroj (zákon, vyhlášku, nařízení nebo tabulku 
s podpůrnými datovými zdroji) a případně další procesní parametry nebo poznámky. 

2. Informační podpora rozhodování ve formě jedné tabulky nebo množiny tabulek 
s relevantními daty (normativy, standardy) a s možností odkazů na datové zdroje.   

3. Strukturované odkazy na datové zdroje a to buď k prezentaci na obrazovce PC nebo 
ke stažení. 

Součástí prezentace dat uživateli je tisk.  

Jak pracovat s aplikací 
1. Začněte nejprve pracovat se stromovým vyhledávačem, který Vám zobrazí všechny 

oblasti-obory 1 až 9 a skupiny rozhodovacích situací nebo tabulky s daty nebo datové 
zdroje ke stažení nebo odkazy.  

2. Výběrem příslušné rozhodovací situace nebo otázky k řešení nebo tabulky je zobrazen 
návod k řešení nebo odpověď na otázku nebo tabulka včetně odpovídajících informačních 
vazeb (odkazů na zákony, vyhlášky a nařízení nebo na tabulky s normativy a standardy). 
Po výběru odkazu je zobrazena relevantní WWW stránka nebo interní tabulka s daty. 
Odkazy na zákony, vyhlášky a nařízení využívají prostředků „Portálu veřejné správy 
České republiky“. 

3. Vyfiltrovanou množinu rozhodovacích situací nebo tabulku nebo návod k řešení jedné 
rozhodovací situace nebo odpověď na otázku lze vytisknout. Tisk umožňuje tlačítko  
(Tisk), které s využitím prostředků prohlížeče vytiskne relevantní datové struktury. Pokud 
chce uživatel vytisknout tabulku, ve které jsou data zapsána „Na šířku“, nutno před tiskem 
v prohlížeči v předvolbách nastavit atribut tisku „Na šířku“. 

4. Filtraci lze též realizovat s využitím vyhledávače dle textu nebo dle klíčových slov. 
Zapsáním sekvence znaků do fulltextového vyhledávače nebo taxativním výběrem 
klíčového slova a zmáčknutím tlačítka „Vyhledat“ (nebo na klávesnici PC <Enter> - platí 
pouze pro fulltextový vyhledávač), je vyfiltrována příslušná množina rozhodovacích 
situací nebo tabulek nebo odkazů a to ve formě zobrazení modifikovaného stromového 
vyhledávače. 

5. Databáze systému SPR obsahuje cca 900 rozhodovacích situací, 40 tabulek a 70 datových 
zdrojů ke stažení a 530 odkazů, tj. prvotní orientace přímo v internetové aplikaci může být 
komplikovaná. Proto v posledních třech kapitolách tohoto návodu je uveden přehled všech 
rozhodovacích situací (větví stromového vyhledávače), tabulek, datových zdrojů ke 
stažení, odkazů a též klíčových slov. Prostudování těchto třech kapitol by mělo předcházet 
rutinnímu použití systému. 



 

Struktura stromového vyhledavače a řešených okruhů problémů 
Legenda k tabulce: 
RS – prezentace dat ve formě rozhodovacích situací 
T - prezentace dat ve formě tabulek nebo odkazů na vyhlášky 
D – datové zdroje ke stažení 
 

1.  Postavení obce 
1.1.  Obec a její postavení ve struktuře veřejné správy (RS) 
1.  Jakým způsobem je právně zakotveno postavení obcí v ČR? 
2.  Co znamená tzv. dvoukolejnost územní samosprávy? 
3.  Co zahrnuje tzv. přenesená působnost obcí? 
4.  Jaký je hlavní rozdíl mezi přenesenou a samostatnou působností obcí? 
5.  Jaké jsou základní principy sdružování obcí? 
6.  Výhody a nevýhody vytváření svazků obcí, VPS, s.r.o. a družstev? 
7.  Jaké jsou formy sdružování obcí?  
8.  Co je svaz obcí a měst ČR. 
9.  Jaké je postavení krajů? 
10.  Jaké jsou zásady pro vztahy mezi obcí a krajem? 
11.  Co je to Evropská charta místní samosprávy? 
12.  Jaké jsou cíle Evropské charty místní samosprávy? 
13.  Jaké jsou základní teze Evropské charty místní samosprávy? 
14.  Jak lze v rámci Evropské unie spolupracovat? 

1.2.  Územní samospráva, práva a povinnosti (RS) 
1.  Jaké symboly může obec využívat, kdy a kde mohou být symboly umístněny? 

2.  Co je třeba rozumět územím obce? 
3.  Jaká je způsobilost obce k právům a povinnostem a k právním úkonům? 
4.  Kdo obec spravuje a jaké jsou orgány obce? 
5.  Je komise orgánem obce? 
6.  Může stát a orgány kraje zasáhnout  do samostatné působnosti obce? 
7.  Co je "finanční kontrola"? 
8.  Jaký je rozdíl mezi obecně závaznou vyhláškou a nařízením obce? 
9.  V kterém okamžiku nabývají obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (právní předpisy obce) 
platnosti a účinnosti? 
10.  Může podle zákona č. 128/2000 Sb. vzniknout nová obec? 
11.  Jak bude rozdělen majetek obce po oddělení její části? 
12.  Jaký právní pořádek platí v nově vzniklé obci? 
13.  Které obce jsou určeny jako obce s pověřeným obecním úřadem a které obce mají rozšířenou 
působnost? 
14.  Ve kterých případech musí obec zajistit název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných 
prostranství ve dvou, nebo více jazycích? 
15.  Kdo a jak se může stát čestným občanem obce? 
16.  Ve kterých případech je obec povinna dát své hospodaření přezkoumat auditorem? 
17.  Jaké formy spolupráce mezi obcemi připouští zákon 128/2000 Sb. o obcích? 
18.  Podle jakého předpisu se uzavírají smlouvy ke splnění konkrétního úkolu? 
19.  Může obec spolupracovat i s jinými subjekty, než s obcí nebo městem? 
20.  Co je to veřejnoprávní smlouva? 
21.  Jaké podmínky veřejnoprávní smlouvy musí být splněny? 
22.  Co jsou to neziskové organizace a jaké formy spolupráce může obec s nimi realizovat? 



 
23.  Jak lze neziskové organizace zakládat a následně spravovat? 
24.  Povaha a založení obecně prospěšné společnosti. 
25.  Nadace a nadační fondy. 
26.  Sdružení občanů. 
27.  Může být i obec členem sdružení občanů? 
28.  Zájmové sdružení právnických osob. 
29.  Příspěvkové organizace. 
1.3.  Správní řízení, vztah občana k stavebnímu zákonu a životnímu prostředí (RS) 
1.  Které zákony a právní normy upravují postupy orgánů veřejné správy? 
2.  Čeho se týká správní řád? 
3.  Co je správní řízení? 
4.  Jaké základní znaky existují ve správním řízení? 
5.  Jakým způsobem je správní řízení upraveno? 
6.  Jaká existují pravidla příslušnosti úřadů pro jednání ve správním řízení? 
7.  Kdy může být úřední osoba vyloučena ze správního řízení? 
8.  Jakým způsobem se zahajuje správní řízení? 
9.  Co znamená zásada koncentrace správního řízení? 
10.  Jaké existují lhůty ve správním řízení a co dělat v případě zmeškání lhůty? 
11.  Jaké existují podklady/důkazy pro rozhodnutí ve správním řízení? 
12.  Kdy je rozhodnutí v právní moci a kdy je vykonatelné? 
13.  V čem spočívá dvouinstančnost správního řízení?  
14.  Jaké právní účinky má včas podané odvolání? 
15.  Je možná změna pravomocného rozhodnutí? 
16.  Jaký je rozdíl mezi obnovou řízení a přezkumným řízením? 
17.  Exekuce. 
18.  Jaké jsou prostředky k provedení výkonu rozhodnutí? 
19.  Opadávající omítka neudržovaného domu v soukromém vlastnictví znečišťuje chodník. Jak může 
obec zasáhnout? 
20.  Stavba domu má tak konstruovaný tvar a sklon střechy, že sníh a voda trvale ohrožují uživatele  
chodníku přiléhajícího k domu. 
21.  Stavba je tak zchátralá, že se z ní např. vydrolují cihly, padají či hrozí spadnutím uvolněné střešní 
tašky, tzn. je ohroženo zdraví nebo život  
osob. 
22.  Občan na své zahradě pokácí ovocné stromy nebo keře. 

23.  Strom na veřejné prostranství obce má ztrouchnivělý kmen, takže hrozí jeho pád či rozštípnutí, 
které může ohrozit zdraví nebo život  
kolemjdoucích. 
24.  Na území obce se nachází vrak osobního automobilu. 
25.  Na území obce je umístěn autovrak, který narušuje vzhled obce, případně ohrožuje životní 
prostředí, přičemž vlastník autovraku není znám. 

26.  Jak nakládat s výkopovou zeminou a kamením, za jakých podmínek a kam je může obec ukládat? 

1.4.  Zásady chování a jednání zaměstnanců veřejné správy, řízení jakosti ISO (RS) 
1.  Vliv reformy veřejné správy na chování a jednání zaměstnanců ve veřejné správě. 
2.  Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. 
3.  Co znamená etika ve veřejné správě? 
4.  Jakým způsobem se etikou ve veřejné správě zabývá OECD či EU? 
5.  Co je to Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě? 
6.  Z čeho Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě vychází? 
7.  Zásady Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě. 
8.  Střet zájmů ve veřejné správě. Typické příklady na municipální úrovni. 



 
9.  Jaká je vazba tzv. kumulace funkcí a střetu zájmu ve veřejné správě na regionální a místní úrovni? 
10.  Jaké další zásady ještě existují? 
11.  Informační prostředky obce. 
12.  Jaká je povinnost obce poskytovat informace? 
13.  Jaká je odpovědnost obce v problematice poskytování veřejných služeb? 
14.  Odkazy na další zdroje informací týkající se jednání ve veřejné správě. 
15.  K čemu slouží systémy řízení jakosti  ISO? ISO nejsou jen pro firmy! 
1.5.  Občanství a trvalé pobyty, cizinci, azylanti, národnostní menšiny (RS) 
1.  Trvalý pobyt občana. 
2.  Jakým způsobem lze nabýt občanství České republiky a občanství obce? 
3.  Lze zrušit rozhodnutím obecného úřadu občanovi trvalý pobyt? 
4.  Jaký má trvalý pobyt význam z hlediska užívání nebo vlastnictví k objektu, který je uveden jako 
místo trvalého pobytu? 
5.  Jaké doklady občan potřebuje pro vyhotovení nového občanského průkazu, pasu nebo řidičského 
průkazu? 
6.  Co je národnostní menšina? 
7.  Cizinec. 
8.  Azylant. 
9.  Jaký má být vztah obce k menšinám, cizincům a azylantům?  
10.  Občan se odstěhuje z místa trvalého pobytu, ale svůj trvalý pobyt nezruší. 
2.  Projektový management a marketing obcí 
2.1.  Problematika projektového řízení (RS) 
1.  Proč je projektové řízení tak důležité a jak se dá používat? 

2.  Co zahrnuje problematika projektového řízení? 
3.  Jaká je základní struktura projektového cyklu? 
4.  Co znamená řízení projektového cyklu? 
5.  Jaká je úloha projektového manažera? 
6.  Jaký typ projektového manažera je nejvhodnější? 
7.  Co je nutné udělat pro to, aby vytvořený projektový tým pracoval dobře? 
8.  Jaké požadavky na projekt zpravidla existují? 
9.  Jaká je role finanční analýzy v projektovém řízení? 
10.  Jaké jsou hlavní rizika přípravy a realizace projektů? 
11.  Jaká jsou kritéria pro úspěšně předložené a realizovatelné projekty? 
12.  Jaký je vliv současné regionální struktury ČR na možnosti využívání finančních prostředků z 
evropských a českých fondů? 

2.2.  Metody projektového řízení (RS) 
1.  Jaké existují nástroje pro plánování a řízení projektů? 

2.  Jaké fáze zahrnuje praktická implementace logického rámce projektu? 
3.  Co je to SWOT analýza a jaké jsou její výhody a nevýhody? 
4.  Jaká je role vnitřního a vnějšího prostředí v projektovém řízení? 
5.  Jaké základní projektové techniky existují v projektovém řízení u strukturálních fondů EU? 
6.  V čem spočívá Ganttův diagram? 
7.  Co to jsou metody PERT a CPM v projektovém řízení? 
8.  Jaká je role partnerství v projektovém řízení? 
9.  Jaké jsou hlavní zkušenosti v projektovém partnerství v Irsku? 
10.  Jaké jsou zkušenosti v projektovém řízení v Rakousku? 
11.  Co je to analýza nákladů a užitků, tzv. CBA? 
2.3.  Praktiky dobrého projektového řízení (RS) 
1.  Jaké existují základní principy řízení projektového cyklu? 
2.  Jaké základní postupové kroky je nezbytné absolvovat pro úspěšné sestavení tabulky logického 



 
rámce projektu? 
3.  Co to je monitoring? 
4.  Co zahrnuje zpracování zpráv pro hodnocení projektů? 
5.  Jakým způsobem se uplatňuje udržitelnost projektů? 
6.  Co to jsou způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů? 
2.4.  Řízení rizik (RS) 
1.  Proč je nezbytná analýza rizika v projektovém řízení? 
2.  Jaké jsou hlavní aspekty plánování rizika? 
3.  Jaké jsou hlavní cíle plánování projektových rizik? 
4.  Jaké jsou hlavní příčiny vzniku projektových rizik? 
5.  Jaké jsou hlavní rizikové oblasti u malých obcí v projektovém managementu? 
6.  Jakým způsobem probíhá identifikace rizikových faktorů? 
7.  Jaké výroky se nejčastěji objevují v souvislosti s negativními postoji v projektovém řízení? 
8.  Co je možné dělat proti negativním postojům v projektovém řízení? 
9.  Jaký je typický zásadní faktor rizika u některých municipálních projektů? 
10.  Jakým způsobem probíhá hodnocení u řízení rizika? 
11.  Jaká je role analýzy citlivosti u řízení rizika? 

2.5.  Management ve veřejné správě (RS) 
1.  Co je to regionální a city management? 
2.  Které základní problematiky jsou pokryty řízením měst a obcí? 
3.  Jaké jsou typy regionálního managementu? 
4.  Jaké jsou základní úkoly a cíle regionálního managementu? 
5.  Jaké existují nástroje regionálního managementu? 
6.  Jaká omezení existují u managementu malých obcí? 
7.  Jaký je rozdíl mezi komunálním politikem a regionálním manažerem? 
8.  Jaká je rozdílná role územního plánování u malých a velkých obcí? 
9.  Jaká je role zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v managementu ve veřejné 
správě? 
10.  Jakým způsobem definuje úlohu obce zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje? 
11.  Obsahuje zákon o podpoře regionálního rozvoje princip adicionality? 
12.  Jak lze vyřešit problém adicionality u malých a středních obcí? 
13.  Jaké jsou zkušenosti u slučování obcí ve Francii? 
14.  Jaké existují specifické formy spolupráce mezi obcemi? 
15.  Jaká je role tzv. regionů soudržnosti a krajských samospráv v managementu veřejné správy? 
16.  Jaké je složení Regionální rady? 
17.  Jakým způsobem probíhá jednání Regionální rady? 
18.  Jaké jsou hlavní rozdíly mezi obdobím 2004 – 2006 a novým programovacím obdobím 2007 – 
2013 v oblasti výkonu kontrolní funkce nad  
prostředky EU na regionální úrovni? 
19.  Jaké jsou možnosti malých a středních obcí ovlivňovat chod celého regionu soudržnosti, do 
kterého spadá? 

2.6.  Management jakosti pro obce (T) 
1.  Systém managementu jakosti (úplný přehled). 
2.  Základní pojmy, význam a možnosti systému managementu jakosti v oblasti malých obcí, v 
podnikatelských organizacích výrobních i služeb. 
3.  Důvody budování a význam pro konkurenceschopnost systému managementu jakosti v 
podnikatelské organizaci (výroba, služby) v malých obcích , metody a přístupy k jejich provozování a 
zlepšení. 
4.  Význam a možnosti zlepšování služeb organizací veřejné a státní správy v malých obcích, na 
základě sebehodnocení metodou CAF. 
5.  Případová studie postupu při budování systému managementu jakosti v malé stavební firmě. 



 
6.  Případová studie postupu při provádění sebehodnocení metodou CAF u organizací veřejné a státní 
správy v malých obcích, pro obecní úřad. 

7.  Rekapitulace doporučení pro realizaci, provozování a zlepšování systému managementu jakosti. 
8.  Tabulkový přehled norem ČSN EN ISO v oblasti jakosti pro podniky a instituce. 
9.  Tabulkové zpracování metody CAF pro zvyšování výkonu veřejné zprávy. 

2.7.  Marketing pro obce (T) 
1.  Marketing ve veřejné správě (úplný přehled). 
2.  Základní pojmy, význam a možnosti marketingu v současném pojetí. 
3.  Metody jimiž lze provádět marketingový průzkum v oblasti malých a středních obcí, v 
podnikatelských aktivitách výrobních a poskytování  
služeb. 
4.  Možnosti marketingového průzkumu institucí, působících v oblastech poskytování veřejných a 
státních služeb v malých a středních obcích. 
5.  Typový příklad postupu pro přípravu, provedení a vyhodnocení situace z hlediska zájmu, možnosti 
uplatnění se na trhu s výrobky a službami v hodnoceném teritoriu (vč. přístupů dle metodik Bostonské 
matice, matice GE). 
6.  Typový příklad postupu pro přípravu, provedení a vyhodnocení situace z hlediska spokojenosti 
zákazníků (občanů) se službami instituce  
veřejné či státní správy. 
3.  Hospodaření a financování obcí 
3.1.  Zásady správného hospodaření obcí, audit (RS) 
1.  Jaké jsou zásady správného hospodaření obcí? 

2.  Kdy může obec schválit schodkový rozpočet? 
3.  Jak řešit problémy zadluženosti obce? 
4.  Co znamená tzv. princip transparentnosti hospodaření obce? 
5.  Co znamená zásada povinného provádění změn v rozpočtu? 
6.  Co znamená zásada "účelovosti prostředků"? 
7.  Co zahrnuje přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok? 
8.  Kdo vykonává finanční kontrolu a co zahrnuje? 
9.  Co znamená závěrečný účet a jaká je jeho vazba na přezkoumání hospodaření obce? 
10.  Co hrozí obci, pokud si své hospodaření nenechá přezkoumat? 
11.  Co je to veřejná zakázka? 
12.  Kdo je povinen se řídit zákonem o veřejných zakázkách? 
13.  Co se rozumí pod pojmem zadávací řízení? 
14.  Kdo je dodavatel podle zákona o veřejných zakázkách? 
15.  Kdo je zájemce podle zákona o veřejných zakázkách? 
16.  Jak se určuje cena předmětu zakázky? 
17.  Co je to předběžné oznámení? 
18.  Jak je možné zhodnocovat dočasně volné finanční prostředky? 
19.  Jaký význam má majetek pro obce? 
20.  Co tvoří základní majetek obce a jak lze majetek nabývat? 
21.  Jak se dělí majetek obce podle využití? 
22.  Jaké nemovitosti tvoří základní majetek obce? 
23.  Jaké jsou zásady pro správnou evidenci majetku obce? 
24.  Jaké jsou zásady pro spravování a ochranu majetku obce? 
25.  Jakým způsobem lze zajistit správu infrastrukturního majetku? 
26.  Jak je vymezeno hospodaření při údržbě a rozšiřování obecního majetku? 
27.  Jak lze realizovat pronájem nebo prodej majetku (nemovitostí a pozemků) obce? 
28.  Jak lze realizovat koupi majetku (nemovitostí a pozemků) obce? 
29.  Jakým způsobem lze zajistit správu obecního hřbitova? 
3.2.  Základní dokumenty pro financování obcí (RS) 



 
1.  Jaké jsou základní dokumenty pro financování obcí? 
2.  Co je to rozpočet a jaké údaje obsahuje? 
3.  Co je to rozpočtová skladba? 
4.  Jak probíhá projednávání a schvalování rozpočtu? 
5.  Co když není rozpočet schválen před začátkem rozpočtového roku? 
6.  Lze schválený rozpočet měnit? 
7.  Co je to rozpočtový výhled? 
8.  Jaká je úloha rozpočtového výhledu obce na 3 roky dopředu? 
9.  Z čeho vychází rozpočtový výhled obce? 
10.  Z čeho vychází pojetí tzv. řízeného výdajového rozpočtu? 
11.  Do jakého procesu zapadá sestavení rozpočtového výhledu? 
12.  Jak správně sestavit rozpočtový výhled obce na 3 roky dopředu – plán běžného rozpočtu? 
13.  Jak správně sestavit rozpočtový výhled obce na 3 roky dopředu – plán kapitálového rozpočtu? 
14.  K čemu je dobré rozdělení strategického finančního plánu na plán běžného a kapitálového 
rozpočtu? 
15.  Co by měl obsahovat rozpočtový výhled obce na 3 roky – plán běžného rozpočtu? 
16.  Co by měl obsahovat rozpočtový výhled obce na 3 roky – plán kapitálového rozpočtu? 
17.  Jaké jsou nejvýznamnější problémy střednědobého rozpočtového plánování v ČR na úrovni obcí? 

3.3.  Rozpočtové zdroje financování obcí (RS) 
1.  Jaké existují rozpočtové zdroje financování obcí? 
2.  Jak může obec nakládat (prodávat, pronajímat) s nemovitostmi (pozemky, budovy)? 
3.  Jak probíhá financování organizačních složek (OS) a příspěvkových organizací (PO) obcí; jak je to 
se školami a školkami? 
4.  Jaká administrativní úskalí jsou spojena s úvěry pro obce? 
5.  Jaké jsou výhody a nevýhody emise cenných papírů obcemi? 
6.  Může si obec něco koupit na leasing? 
7.  Jak se zúčtovávají dary; jak veřejné sbírky? 

3.4.  Mimorozpočtové zdroje financování obcí (RS) 
1.  Jaké existují mimorozpočtové zdroje financování obcí? 
2.  Jaké jsou výhody mimorozpočtového financování obcí? 
3.  V čem tkví hlavní nevýhody mimorozpočtového financování obcí? 
3.5.  Ostatní formy financování obcí (RS) 
1.  Jaké jsou ostatní formy financování obcí? 
2.  Kolik nákladů musí obec  být schopna zaplatit sama v projektech EU? 
3.  Co je logický rámec? 
4.  Kde a jakým způsobem jsou zveřejňovány výzvy k podávání projektů? 
5.  Co je to PPP? 
6.  Jak je PPP uplatňováno v ČR? 
7.  Existují nějaká školení, jak správně zpracovat žádost? 
8.  Lze zadat zpracování žádosti třetí osobě? 
9.  Existuje jednotná forma žádosti pro všechny dotační tituly? 

3.6.  Způsoby získávání a využívání podpor pro obce (T) 
1.  Jaké problémy a úkoly je zapotřebí řešit pro zajištění základních funkcí a zvyšování kvality života 
obce; lze pro jejich řešení využít dotace  
nebo podpory? 
2.  Jaké dotace a příspěvky může obec získávat? 
3.  Po určení typu programu je nutné odpovědět, zda podmínky programu jsou pro obec splnitelné. 
4.  Rozhodující otázkou pro vlastní realizaci projektu je zajištění potřebných finančních zdrojů. 

3.7.  Programy podpor ČR (T) 
3.8.  Programy, směrnice a opatření v rámci fondů EU (T) 



 
3.9.  Prodej státní půdy (RS) 
1.  Je možné získat státní půdu, kterou spravuje Pozemkový fond? 

2.  Co zákon upravuje? 
3.  Kdo je převodcem? 
4.  Kdo je nabyvatel? 
5.  Jaké lze uskutečnit převody zemědělské půdy? 
6.  Je možné uskutečnit převod na obce? 
7.  Lze žádat o převod na veřejné vysoké školy zabývající se vzděláváním mládeže nebo dospělých v 
zemědělství a lesnictví? 
8.  Lze uplatňovat převod i na zemědělské podnikatele? 
9.  Možnosti prodeje ostatním osobám. 
11.  Kupní cena. 
12.  Jaké podmínky musí splnit potenciální kupující? 
13.  Lze převádět lesní pozemky? 
14.  Lze převádět lesní pozemky na obce? 
15.  Lze zjistit které konkrétní pozemky nabízí Pozemkový fond ČR k převodu nebo prodeji? 
16.  Veřejná obchodní soutěž? 
17.  Jak probíhá vyhlášení obchodní veřejné soutěže? 
18.  Co musí oznámení obsahovat? 

4.  Rozvoj obce 
4.1.  Strategický plán, investiční a ekonomický rozvoj (RS) 
1.  Co je to místní ekonomický rozvoj obce a jak jej efektivně realizovat? 
2.  Jak efektivně realizovat místní ekonomický rozvoj obce? 
3.  Co je to strategický plán rozvoje obce a jak jej zpracovat? 
4.  Jaké jsou možnosti zpracování strategického plánu rozvoje obce? 
5.  Co by měl obsahovat strategický plán rozvoje obce ? 
6.  Co je to strategické plánování? 
7.  Co je to územní plánování? 
8.  Co je to územní plán obce? 
9.  Jaká je struktura územního plánu? 
10.  Jaká je návaznost a propojenost územního plánu a strategického plánu? 

4.2.  Územní plánování a stavební řád (stavební zákon) (RS) 
1.  Výkon veřejné správy. 
2.  Orgány obce, kraje. 
3.  Rada obcí pro udržitelný rozvoj území. 
4.  Územně plánovací informace. 
5.  Územně plánovací podklady. 
6.  Územně analytické podklady. 
7.  Územní studie. 
8.  Politika územního rozvoje. 
9.  Územně plánovací dokumentace - zásady územního rozvoje. 
10.  Pořízení územního plánu. 
11.  Zadání územního plánu. 
12.  Koncept územního plánu. 
13.  Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem. 
14.  Veřejné projednání územního plánu. 
15.  Vydání územního plánu. 
16.  Vyhodnocování územního plánu a jeho změny. 
17.  Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu. 
18.  Zastavěné území a jeho vymezení. 



 
19.  Regulační plán. 
20.  Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu. 
21.  Regulačního plán – vydání, doba platnosti. 
22.  Posuzování regulačního plánu. 
23.  Územní rozhodnutí. 
24.  Rozhodnutí o umístění stavby. 
25.  Rozhodnutí o změně využití území. 
26.  Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. 
27.  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. 
28.  Rozhodnutí o ochranném pásmu. 
29.  Územní řízení – příslušnost, účastníci. 
30.  Posuzování záměru žadatele. 
31.  Posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení. 
32.  Doba platnosti územního rozhodnutí. 
33.  Zjednodušené územní řízení. 
34.  Územní souhlas. 
35.  Úprava vztahů v území. 
36.  Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce – povolení a ohlášení. 
37.  Ohlášení – obsah, souhlas, zákaz. 
38.  Stavební řízení. 
39.  Žádost o stavební povolení. 
40.  Stavební povolení. 
41.  Zkrácené stavební řízení. 
42.  Užívání stavby. 
43.  Kolaudační souhlas. 
44.  Předčasné užívání stavby. 
45.  Zkušební provoz. 
46.  Dokumentace skutečného provedení stavby. 
47.  Změna užívání stavby. 
48.  Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení . 
49.  Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení. 
50.  Stavební dozor. 
51.  Kontrolní prohlídka stavby. 
52.  Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce. 
53.  Nezbytné úpravy. 
54.  Údržba stavby. 
55.  Vyklizení stavby. 
56.  Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě. 
57.  Autorizovaný inspektor. 
58.  Stavební deník. 
59.  Ve kterých případech není potřeba rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas? 
60.  Ve kterých případech postačuje územní souhlas? 
61.  Ve kterých případech postačuje ohlášení? 

4.3.  Požadavky na využívání území (RS) 
1.  Plochy bydlení. 
2.  Plochy rekreace. 
3.  Vymezení stavebního pozemku. 
4.  Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci. 
5.  Pozemky veřejných prostranství. 



 
6.  Vzájemné odstupy staveb. 
4.4.  Vodovody a kanalizace (RS) 
1.  Jednotná kanalizace. Oddílná kanalizace. 
2.  Provozovatel vodovodu nebo kanalizace. 
3.  Odběratel. 
4.  Vnitřní vodovod. Vnitřní kanalizace. 
5.  Vodovodní přípojka. Kanalizační přípojka. 
6.  Vlastník vodovodní přípojky. Vlastník kanalizační přípojky. 
7.  Co může obecní úřad uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb? 
8.  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. 
9.  Co je povinen vlastník vodovodu nebo kanalizace? 
10.  Oprávnění k provozování. 
11.  Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace. 
12.  Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele. 
13.  Práva a povinnosti vlastníka a provozovatele. 
14.  Neoprávněný odběr vody. 
15.  Neoprávněné vypouštění odpadních vod. 
16.  Dodávka vody. 
17.  Odvádění odpadních vod. 
18.  Vodné a stočné. 
19.  Povinnost platit se nevztahuje. 
20.  Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. 
21.  Přeložky vodovodů a kanalizací. 
22.  Působnost orgánů veřejné správy. 
23.  Místní příslušnost. 
24.  Přestupky, správní delikty. 
25.  Projednání přestupků a správních deliktů. 
26.  Pokuty. 
27.  Dozor. 

4.5.  Strategie integrovaného rozvoje mikroregionu (T) 
4.6.  Pozemkové úpravy (RS) 
1.  Co řeší pozemkové úpravy? 
2.  Kdy vznikly pozemkové úpravy? 
3.  Proč docházelo k rozdrobení pozemkového majetku? 
4.  Jaké nevýhody měl rozdrobený a roztříštěný pozemkový majetek? 
5.  Jakým způsobem bylo možné odstranit rozdrobenost? 
6.  Co představuje scelování pozemků? 
7.  Jak v minulosti probíhalo  scelování pozemků v zemích západní Evropy? 
8.  Jak probíhalo scelování pozemků v zemích východní Evropy? 
9.  Začátky pozemkových úprav na území ČR. 
10.  Scelování pozemků na Moravě. Scelování pozemků ve Slezsku. 
11.   Scelování pozemků v Čechách. 
13.  Jaký prospěch ze scelování pozemků  mají obce? 
14.  Pozemkové úpravy v ČR po roce 1945 do roku 1950. 
15.  Přídělová řízení po roce 1945. Proč k nim docházelo? 
18.  Jak byly řešeny příděly? 
19.  Jak se prováděly pozemkové úpravy  po roce  1950 až 1989? 
20.  Současný postup při řešení pozemkových úprav - právní předpisy. 
21.  Jaká je úloha Katastrálního úřadu při pozemkových úpravách? 



 
22.  Co všechno zajišťují katastrální  úřady? 
23.  Co se eviduje v katastru nemovitosti? 
24.  Co obsahuje katastrální operát ? 
25.  Jaký je základní doklad o vlastnictví? 
26.  Jak se eviduje katastrální území? 
27.  Jak se evidují pozemky? 
28.  Jak se evidují nájmy a výpůjčky zemědělských a lesních pozemků? 
29.  Nahlížení do katastru nemovitostí. 
30.  Poskytování údajů z katastru nemovitosti. 
31.  Jaká je úloha obecních úřadů při pozemkových úpravách? 
32.  Jaké je postavení Pozemkového úřadu? 
33.  Kdo vyhlašuje pozemkové úpravy?  
34.  Kdo zadává zpracování návrhu pozemkových úprav? 
35.  Kdo může být zpracovatelem pozemkových úprav? 
36.  Předmět pozemkových úprav. 
37.  Obvod pozemkových úprav. 
38.  Kdy se zahajuje řízení o pozemkových úpravách? 
39.  Jaké jsou formy pozemkových úprav? 
40.  Co řeší komplexní pozemkové úpravy? 
41.  Co řeší jednoduché pozemkové úpravy? 
42.  Sbor zástupců při pozemkových úpravách. 
43.  Kdo svolává úvodní jednání a za jakým účelem? 
44.  Kdo jsou účastníci úvodního jednání. 
45.  Co je to opatrovník při pozemkových úpravách? 
46.  Proč se provádí aktualizace bonitovaných půdně-ekologických jednotek? 
47.  Co je to BPEJ ? Ocenění zemědělského pozemku. 
48.   Co znamená kód BPEJ? 
49.  Jak jsou oceňována jednotlivá BPEJ.   
50.  Jak byly stanoveny úřední ceny zemědělské půdy a pro jaké účely? 
51.  Jak se stanoví cena porostu u chmelnic, vinic, sadů, zahrad a lesního porostu? 
52.  Návrh pozemkových úprav. 
53.  Jak se určí obvod pozemkových úprav? 
54.  Kdy a proč se provádí změna katastrálního území? 
55.  Proč se provádí zaměření skutečného stavu? Co je  to opravný koeficient? 
56.  Jak se provádí soupis nároků vlastníků pozemků? 
57.  Co je to plán společných zařízení? 
58.  Co jsou to společná zařízení? 
59.  Co je to plošná zonace lokalit? 
60.  Které pozemky se použijí pro společná zařízení? 
61.  Kdo schvaluje plán společných zřízení? 
62.  Návrh nového uspořádání pozemků. 
63.  S kým se projedná návrh nových pozemků? 
64.  Jaké jsou plošné kvalitativní parametry při návrhu nových pozemků? 
65.  Jaká je přiměřená cena pozemků? 
66.  Jaká je přiměřená výměra pozemků? 
67.  Jaká je přiměřená vzdálenost pozemků? 
68.  Lze provést změnu  kriterií přiměřenosti? 
69.  Lze od vlastníků pozemků vykupovat pozemků? 
70.  Jak se postupuje, když není znám vlastník pozemků? 



 
71.  Jak se zpracovává mapová část návrhu pozemkových úprav? 
72.  Věcná břemena při pozemkových úpravách. 
73.  Co jsou to věcná břemena? 
74.  Jak věcná břemena omezují vlastníka nemovitosti? 
75.  Jak vznikají věcná břemena? 
76.  Jak zřizuje věcné břemeno Pozemkový úřad? 
77.  Jaká je úloha zpracovatele při zřizování věcných břemen? 
78.  Kdy je ukončen návrh pozemkových úprav? 
79.  Jak se oznámí ukončení pozemkových úprav účastníkům řízení? 
80.  Kdy se koná závěrečné jednání? 
81.  Kdy nabude rozhodnutí právní moci? 
82.  Kdy Katastrální úřad zapíše návrh pozemkových úprav do katastru nemovitosti? 
83.  Kdy se vytýčí nové pozemky? 
84.  Kdo provádí výstavbu společných zařízení? 
85.  Majetkoprávní vypořádání společných zařízení. 
86.  Může se stát vlastníkem společných zařízení jiná osoba než obec? 
87.  Jak se řeší duplicitní zápis vlastnictví k pozemkům v rámci pozemkových úprav? 
88.  Jaký je postup při pozemkových úpravách v územích s nedokončeným scelovacím řízením? 
89.  Jak se postupuje, jestliže účastník scelování neobdržel náhradu za své pozemky? 
90.  Jakou úhradu za své pozemky obdrží vlastník scelovacího řízení? 
91.  Je možné se proti rozhodnutí pozemkového úřadu odvolat a popřípadě odmítnout převzít 
peněžitou náhradu? 
92.  Platí ustanovení o bezúplatném užívání a časově omezeném nájmu po zahájení pozemkových 
úprav? 
93.  Kdy zaniká užívání pozemků přidělených do zatímního užívání? 
94.  Platí i nadále právo náhradního užívání pozemků podle dříve platných právních předpisů? 
95.  Jak se postupuje, jsou-li pozemkové úpravy vyvolané stavebníkem? 

5.  Správa obce 
5.1.  Vyhlášky a nařízení (RS) 
1.  Podle jakého předpisu mohou obce vydávat obecně závazné vyhlášky? 

2.  Jaké oblasti společenských vztahů může obec obecně závaznou vyhláškou upravit? 
3.  Kdo je oprávněn vydat obecně závaznou vyhlášku obce? 
4.  Jaký je rozdíl mezi obecně závaznou vyhláškou obce a nařízením obce? 

5.2.  Obecní poplatky (RS) 
1.  Jaké místní poplatky mohou obce vybírat? 

2.  Jaké jsou sankce za neplnění poplatkové povinnosti, jak postupuje obec v případě, že právní 
subjekt poplatek nezaplatí včas nebo vůbec? 
3.  Kdo vybírá poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity? 
4.  Jak se provádí kontrola úhrady poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt? 
5.  Jakým způsobem může obec upravit vjezd motorových vozidel do vybraných míst a částí obce? 
6.  Může obec snížit nebo prominout místní poplatek? 
7.  Jaké druhy poplatků jsou právními předpisy stanoveny za znečišťování životního prostředí? 
8.  Jak je zpoplatněn odběr podzemních vod? 
9.  Jak je zpoplatněno vypouštění odpadních vod do vod povrchových? 
10.  Jaké poplatky jsou stanoveny pro ochranu ovzduší? 
11.  Jak zákon definuje rozdělení stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší? 
12.  Kdo rozhoduje o výši poplatku u provozovatelů zvlášť velkých a velkých stacionárních zdrojů? 
13.  Který úřad státní správy rozhoduje o výši poplatku provozovatel středních stacionárních zdrojů? 
14.  Je dána zákonem pravomoc obecních úřadů pro oblast znečišťování ovzduší? 

5.3.  Služby občanům (RS) 



 
1.  Co jsou to veřejné služby? 
2.  Které veřejné služby (záležitosti) jsou svěřeny do samostatné působnosti obce? 
3.  Kdo poskytuje a kdo zodpovídá za veřejné služby? 
4.  Kdo je uživatelem veřejných služeb? 
5.  Jak jsou veřejné služby financovány? 
6.  Jak je zajišťována dostupnost a kvalita veřejných služeb? 
7.  Jak může obec spolupracovat s dalšími subjekty při zajišťování veřejných služeb? 
8.  Možnosti podpory podnikání v obci. 
9.  Občan obce podá návrh nebo připomínku v radě nebo zastupitelstvu obce. 
10.  Občan obce vyjádří na zastupitelstvu stanovisko nebo kritiku. 
11.  Občan obce se chce vyjádřit k návrhu rozpočtu. 
12.  Občan obce chce nahlížet do zápisu z jednání zastupitelstva, rady, výboru nebo komise. 
13.  Občan obce chce nahlížet do usnesení zastupitelstva, rady, výboru nebo komise. 
14.  K návrhu rozpočtu se na zasedání zastupitelstva chce vyjádřit osoba, která není občanem obce. 
15.  Má zletilá osoba, která vlastní na území obce nemovitost, i jiná práva zúčastnit se na 
samosprávě? 
16.  Fyzická nebo právnická osoba požádá o sdělení, kdo zvítězil ve veřejné zakázce na stavbu školy 
v obci a za jakou cenu. 
17.  Fyzická nebo právnická osoba požádá o informace o tom, jaký vliv na životní prostředí má stavba 
čističky v obci. 
18.  Občan podá stížnost na postup zaměstnance obecního úřadu. 
19.  Fyzická nebo právnická osoba - podnikatel -  na území obce neudržuje pořádek a čistotu na svém 
nebo pronajatém pozemku. 
20.  Fyzická nebo právnická osoba - podnikatel - ohrozí životní prostředí, znečistí veřejné prostranství 
nebo odloží věc mimo vyhrazené místo. 
21.  Fyzická osoba - nepodnikatel ohrozí životní prostředí, znečistí veřejné prostranství nebo odloží 
věc mimo vyhrazené místo. 
22.  Fyzická nebo právnická osoba chce začít provozovat pohřebnictví. 
23.  Obec se rozhodne vystavět krematorium. 
24.  Na území obce není veřejné pohřebiště. 
25.  Občan chce mít zajištěno hrobové místo. 
26.  Občan nezajišťuje údržbu hrobového místa, které má pronajato. 
27.  Občan potřebuje na smlouvě nechat ověřit svůj podpis. 
28.  Občan chce ověřit kopii listiny. 
29.  Občan požádá o vidimaci (ověření kopie) občanského průkazu. 
30.  Občan požádá na obecním úřadu - matrice - o ověření svého podpisu na listině, která nemá žádný 
text. 
31.  Zajištění dostupnosti školy, lékaře, nemocnice, úřadů, soudů, zaměstnání. 
32.  Co se rozumí dopravní obslužností? 
33.  Co se rozumní základní dopravní obslužností? 
34.  Obec, jako vlastník pozemku - pozemní komunikace - nesouhlasí  s umístěním označení 
autobusové zastávky veřejné dopravy. 
35.  Může obec ovlivnit provozní dobu pošty? 

5.4.  Bytová politika (RS) 
1.  Co rozumíme pod pojmem bytová politika a jak je tato oblast upravena? 

2.  Jaké jsou formy komunálního bydlení? 
3.  Jaké jsou principy pro bytovou politiku obce 
4.  Jak se stanoví nájem a nájemní vztahy u obecních bytů? 
5.  Jak řešit neplacení nájemného? 
6.  Jak je třeba spravovat a udržovat obecní byty? 
7.  Jak zajišťovat další rozvoj bydlení v obci? 



 
8.  Co musí v bytě na své náklady opravovat a udržovat nájemník? 
9.  Co se rozumí drobnými opravami? 
10.  Co jsou náklady spojené s běžnou údržbou? 
11.  Co musí v bytě opravit obec, je-li majitelem bytu? 
12.  Co musí obsahovat nájemní smlouva na pronájem bytu? 
13.  Lze převést dům patřící obci obsahující byt do vlastnictví nájemníka? 
14.  Lze převést obecní byt do vlastnictví nájemníka? 
15.  Občan, vlastník domu, požádá obec o příspěvek na opravu či rekonstrukci domu nebo bytu. 
16.  Musí občan příspěvek vracet? 

5.5.  Školství, kultura a sport v obci (RS) 
1.  Jaké je postavení obce v oblasti školství? 

2.  Jaké jsou orgány obce pro řešení školské politiky? 
3.  Jakou formu mohou mít obecní školská zařízení? 
4.  Jak zajišťovat kulturní politiku obce? 
5.  Která kulturní zařízení může mít obec, práva a povinnosti? 
6.  Jak lze financovat školství a kulturu v obci? 
7.  Jak zajistit ochranu památek v obci? 
8.  Co patří do kulturních zařízení obce a jak k nim přistupovat? 
9.  Jak lze podporovat rozvoj sportu v obci (zakládání, provoz a financování)? 
10.  Sponzoring kulturních a sportovních aktivit (pravidla, podmínky, finanční vypořádání a 
zaúčtování). 

5.6.  Sociální a zdravotní politika obce (RS) 
1.  Jak podporovat zaměstnanost občanů obce? 
2.  Jak zajistit sociální péči v rámci obce? 
3.  Jaké sociální dávky mohou být občanům přiznány? 
4.  Jak zajistit zdravotní péči v obci? 
5.7.  Bezpečnost a pořádek v obci (RS) 
1.  Jak obce řeší problematiku bezpečnosti a pořádku v obci? 
2.  Jaké má obec nástroje k zajištění bezpečnosti a pořádku v obci? 
3.  Jak lze zřídit obecní (městskou) policii a jaká jsou práva a povinnosti? 
4.  Jak může obec spolupracovat s Policií ČR? 
5.  Jaké je postavení obce v oblasti ochrany ovzduší? 
6.  Má obec nějaká oprávnění v oblasti ochrany zdraví? 
7.  Jak může obec zajistit bezpečnost a pořádek na veřejných shromážděních? 
8.  Může obec omezit přílišný hluk na veřejných prostranstvích? 
9.  Může obec omezit místo a způsob podnikání na svém území? 
10.  Může obec zakázat výkon určitých činností na určitých místech v obci? 
11.  Odpovídá obec za škodu vzniklou nesprávným úředním postupem? 
12.  Jaké povinnosti mají obce v oblasti požární ochrany? 
13.  Jaké jsou povinnosti obce při zajištění sboru dobrovolných hasičů, v jakém rozsahu, jaké 
vybavení, zdravotní prohlídky, technické prohlídky vozidel, školení řidičů? 
14.  Jaká jsou povinnosti mají obce při prevenci kriminality? 
15.  Jaká jsou povinnosti mají obce při krizovém řízení? 
16.  Co je to integrovaný záchranný systém? 
17.  Jaká má obec práva a povinnosti při vybírání a správě peněžitých pokut a náhrad? 
18.  Jak zajistit ochranu a prevenci proti nadměrnému hluku v obci? 

5.8.  Místní doprava a komunikace (RS) 
1.  Jaká může obec řešit místní dopravu a jakou zodpovědnost má za stav místních komunikací? 
2.  Co je místní komunikace? 
3.  Jaké jsou druhy místních komunikací? 



 
4.  Co je účelová komunikace? 
5.  Jak naložit s automobilem, který je zjevně nezpůsobilý k provozu, stojí na komunikaci a nemá státní 
poznávací značku? 
6.  Majitele vraku se nepodařilo zjistit. 
7.  Užití místní komunikace ke stání vozidla. 
8.  Občan chce na místní komunikaci dočasně složit stavební materiál. 
9.  Lze pořádat sportovní, kulturní a podobné akce na místní komunikaci? 
10.  Plně naložený kamión v důsledku přetížení poškodí místní komunikaci. 
11.  Jak se pozná obytná zóna a pěší zóna? 
12.  Jak mohou užívat pěší nebo obytnou zónu chodci a jak řidiči? 
13.  Kteří řidiči mohou vjet do obytné nebo pěší zóny? 
14.  Čím se od sebe pěší a obytná zóna liší? 
15.  Může být omezeno stání automobilů na místních komunikacích v obytné zóně? 

5.9.  Hry, spolky, trhy, manifestace, alternativní tresty (RS) 
1.  Kdo může provozovat výherní hrací automaty? 

2.  Kdo vydává povolení k provozování výherních hracích automatů? 
3.  Co dalšího musí splnit podnikatel, aby mohl provozovat hrací automaty? 
4.  Jsou limitovány sázky a výhry? 
5.  Za jakých podmínek mohou být automaty provozovány? 
6.  Je do herny omezen vstup? 
7.  Za jakých podmínek lze založit spolek? 
8.  Lze registraci spolku odmítnout? 
9.  Občan oznámí obecnímu úřadu, že na konkrétní den svolává pouliční manifestaci? 
10.  Oznamovaná manifestace má končit ve 23:00 h. 
11.  Může úřad manifestaci zakázat? 
12.  Svolavatel oznámí konání manifestace v místě, kde místní komunikace se kříží s nechráněným 
železničním přejezdem. 
13.  Do kdy je úřad povinen o zákazu rozhodnout? 
14.  Účastník manifestace má obličej zakrytý tak, že je tím znemožněna jeho identifikace, přičemž se 
jedná o nepovolené shromáždění, k jehož  rozpuštění je povolána Policie ČR. 
15.  Občané pořádají hudební koncert s reprodukcí skladeb  hudebních autorů a výkonných umělců na 
veřejném prostranství. 
16.  Jak zorganizovat pořádání trhů v obci? 
17.  Jak zajistit realizaci alternativních trestů v oblasti obecně prospěšných prací? 

5.10.  Notářské minimum (RS) 
1.  Kdo je notář a jaké poskytuje služby? 

3.  Jaké činnosti notář provádí? 
4.  Ověření podpisu (tzv. legalizace). 
5.  Ověřování listin (tzv. vidimace). 
6.  Dědické řízení. 
7.  Vlastnoručně sepsaná závěť. 
8.  Závěť ve formě notářského zápisu. 
9.  Závěť chce pořídit občan, který nemůže číst nebo psát (nevidomý, neslyšící). 
10.  Není-li závěť, nebo je-li neplatná. 
11.  Zakládání obchodních společností. 
12.  Valné hromady obchodních společností. 
13.  Převody nemovitostí. 

5.11.  Personalistika, zákoník práce, matrika (RS) 
1.  Jaký předpis upravuje pracovně právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a co řeší? 

2.  Jak lze zaměstnávat na úrovni obce? 



 
3.  Jaké jsou předpoklady pro výkon práce zaměstnanců obce? 
4.  Jaké jsou možnosti obce při zajišťování sociálního programu svých zaměstnanců? 
5.  Může pracovní poměr vzniknout i bez pracovní smlouvy? 
6.  Jaké kroky je třeba učinit při uzavírání kolektivní smlouvy? 
7.  Jaké nároky má zaměstnanec se kterým zaměstnavatel neplatně ukončil pracovní poměr? 
8.  Jaké povinnosti má obecní úřad, který je povinen vést matriku? 

5.12.  Komunikace s veřejností (RS) 
1.  Jaké jsou zásady správné komunikace s občany, médii a dalšími subjekty v obci? 
2.  Jaké jsou zásady pro vydávání obecního zpravodaje? 
3.  Jak efektivně komunikovat s občany? 
4.  Jak používat informační a komunikační technologie na úrovni obce? 
5.  Jak zřídit a provozovat elektronickou podatelnu, elektronický podpis a datovou schránku na obci? 
6.  Jak realizovat elektronický styk s bankou a dalšími institucemi? 
7.  Jak se orientovat v právních předpisech? 

6.  Soužití občanů, přestupky, domácí zvířata 
6.1.  Soužití občanů (RS) 
1.  Problematika soužití občanů a jak postupovat. 
2.  Pes štěká nebo vyje. 
3.  Pes vnikne  na sousední pozemek, pokouše tam člověka. 
4.  Včely přelétají na sousedův pozemek. 
5.  Přesahující větve na sousedův pozemek. 
6.  Stínění. 
7.  Kouř nebo zápach ze sousedova pozemku. 
8.  Negativní vliv stavby (stékající voda nebo padající omítka). 
9.  Zbudování vrat či vrátek na sousedův pozemek. 
10.  Ohrožení či poškození stavby souseda zemními pracemi na pozemku. 
11.  Neumožnění vstupu na sousedův pozemek kvůli údržbě vlastní stavby nebo kvůli sebrání 
přepadlých plodů nebo kvůli chycení vlastního zvířete. 
12.  Hluk z domácích strojů (cirkulárka). 
13.  Hluk ze strojů nebo znečišťování pozemku při živnostenském podnikání souseda. 
14.  Nadávky od souseda. 
15.  Fyzické napadení sousedem bez zranění. 
16.  Fyzické napadení se zraněním souseda. 
17.  Zranění souseda z nedbalosti. 
18.  Odcizení plodů souseda, anebo odcizení věci (včetně zvířete). 
19.  Způsobení škody na sousedově majetku z nedbalosti. 
20.  Způsobení škody na sousedově majetku úmyslné. 

6.2.  Přestupky (RS) 
1.  Co se rozumí pod pojmem přestupek a jak správně postupovat. 
2.  Hlavní skupiny přestupků. 
3.  Nejčastější přestupky. 
4.  Občan jiného ústně urazí nebo jej fyzicky napadne. 
5.  Opilec v  noci huláká nebo znečistí  veřejné prostranství. 
6.  Hostinský podává alkohol osobě mladší osmnácti let. 
7.  Prodejce šidí zákazníky na ceně, jakosti nebo váze zboží. 
8.  Majitel pozemku přemění své pole na zahradu. 
9.  Pytláctví, tj. neoprávněný lov zvěře nebo ryb. 
10.  Řidič motorového vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost. 
11.  Soudce nebo státní zástupce odstaví auto na chodník. 
12.  Poslanec nebo senátor v obci odstaví auto v zákazu stání. 



 
13.  Přestupky proti veřejnému pořádku. 
14.  Voják nebo policista v podnapilosti v restauraci vyprovokuje rvačku. 
15.  Občan usmrtí agresivního psa, který zaútočil na dítě. 
16.  Čtrnáctiletý chlapec ukradl v samoobsluze bonboniéru. 
17.  Přestupek spáchá mladistvý, tj. osoba od patnácti do osmnácti let. 
18.  Od spáchání přestupku uplynul rok. 
19.  Oznámení o přestupku. 
20.  Do kdy lze oznámení o přestupku podat? 
21.  Zvláštní lhůta pro některé přestupky. 
22.  Jaké sankce lze za jednotlivé přestupky uložit? 
23.  Přestupkem byla způsobena škoda. 
24.  Náklady řízení. 
25.  Ten, kdo byl uznán vinným přestupkem a není s rozhodnutím spokojen. 
26.  Zjednodušená přestupková řízení. 
27.  Příkaz o uložení pokuty. 
28.  Kdo přestupky projednává? 

6.3.  Domácí zvířata (RS) 
1.  Kde a jak jsou upraveny podmínky pro chov domácích zvířat? 

2.  Týrání zvířete. 
3.  Pobíhání psů v obci. 
4.  Pes pobíhá v honitbě ve vzdálenosti, která je menší než 200 m od nejbližšího obytného stavení. 
5.  Pes se pohybuje v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího obytného stavení. 
6.  Zdivočelé hospodářské zvíře. 

7.  Životní prostředí 
7.1.  Voda v krajině, vodoochranná opatření (RS) 
1.  Význam vody. 

2.  Které právní normy řeší otázky vody? Na které právní normy se můžete obrátit? 
3.  Jaké jsou dva základní zdroje znečištění vody? 
4.  Odpovědnost za vodu k krajině. 
5.  Co je hlavním úkolem Povodí? 
6.  Jaké další organizace mají vodu na starosti? 
7.  Jaké akce k ochraně vody v krajině lze na úrovni obce realizovat? 
8.  Z jakých finančních zdrojů? 
9.  Ochrana vod - na co by se obec mohla zaměřit? 
10.  Povodně - lze jim zabránit? 
11.  Co lze zahrnout do protipovodňových preventivních opatření? 
12.  Jak postupovat v případě, že povodeň přece jen nastane? 
13.  Kde je možno nalézt informace a zkušenosti z předchozích povodňových situací? 
14.  Existují státní podpory v oblasti ochrany vod? 
15.  Lze získat další podpory i z jiných resortů? 
16.  Na jaké konkrétní akce lze tyto podpory využít? 
17.  Kde lze nalézt podrobné informace? 
7.2.  Ochrana vod před závadnými látkami ze zemědělských zdrojů (RS) 
1.  Uložení organických hnojiv. 
2.  Skladování statkových hnojiv, kapacita skladů. 
3.  Technické řešení hnojišť, nádrží a jímek. 
4.  Sklady organických a organominerálních hnojiv. 
5.  Havarijní plán. 
6.  Náležitosti havarijního plánu. 
7.  Způsob a rozsah hlášení havárie. 



 
7.3.  Vodní hospodářství (RS) 
1.  Práva k vodám. 

2.  Nakládání s vodami. 
3.  Obecné nakládání s povrchovými vodami. 
4.  Povolení k nakládání s vodami je třeba. 
5.  Povolení k nakládání s vodami není třeba. 
6.  Povolení k vypouštění odpadních vod s nebezpečnou závadnou látkou do kanalizace. 
7.  Souhlas vodoprávního úřadu je třeba. 
8.  Povinnost vyjádření vodoprávního úřadu. 
9.  Stav povrchových a podzemních vod. 
10.  Plán hlavních povodí ČR. 
11.  Plány oblastí povodí. 
12.  V chráněných oblastech přirozené akumulace vod se zakazuje. 
13.  Podzemní vody,  jejich využití. 
14.  Podzemní vody, povinnost hlášení výskytu. 
15.  Ochranná pásma vodních zdrojů. 
16.  Citlivé oblasti. 
17.  Zranitelné oblasti. 
18.  Minimální hladiny podzemních vod. 
19.  Odpadní vody. 
20.  Závadné látky. 
21.  Havárie. 
22.  Povinnosti při havárii. 
23.  Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků. 
24.  Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků. 
25.  Povodně. 
26.  Záplavová území. 
27.  Omezení v záplavových územích. 
28.  Území určená k rozlivům povodní. 
29.  Území ohrožená zvláštními povodněmi. 
30.  Stupně povodňové aktivity. 
31.  Povodňové orgány obcí. 
32.  Poplatek za odebrané množství podzemní vody. 
33.  Poplatkové hlášení. 
34.  Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 
35.  Poplatkové přiznání. 
7.4.  Odpadové hospodářství (RS) 
1.  Co je odpad? 
2.  Co je zbavování se odpadu? 
3.  Povinnost zbavování se odpadu. 
4.  Nebezpečný odpad. 
5.  Komunální odpad. 
6.  Původce odpadů. 
7.  Nakládání s odpady. 
8.  Oprávněná osoba. 
9.  Zařazování odpadů. 
10.  Směsný komunální odpad. 
11.  Předcházení vzniku odpadů. 
12.  Převzetí odpadů. 



 
13.  Provozování zařízení k manipulaci s odpadem. 
14.  Odpadový hospodář. 
15.  Povinnost obce dle § 17. 
16.  Povinnost obce dle § 80. 
17.  Umístění a provedení skládky. 
18.  Ukládání odpadu. 
19.  Spalování odpadů. 
20.  Odpady s PCB. 
21.  Používání kalů. 
22.  Povinnost zpětného odběru. 
23.  Evidence a ohlašování odpadů. 
24.  Plán odpadového hospodářství. 

7.5.  Údržba krajiny obcí (RS) 
1.  Právní základ ochrany životního prostředí venkovské krajiny. 
2.  Jaká je možnost obce dohlížet na plnění povinností v ochraně životní prostředí? 
3.  Povinnost posuzování vlivů na životní prostředí. 
4.  Lze požadovat informace o působení podnikatelů na životní prostředí? 
5.  Co je znečišťování životního prostředí? 
6.  Míra zatěžování životního prostředí dle zákona. 
7.  Může obec aktivně zasahovat do ochrany svého životního prostředí? 
8.  Jak podporuje stát údržbu venkovské krajiny? 
9.  Specifikace méně příznivých oblastí  podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb. 
10.  Finanční podpory pro venkovskou krajinu v rámci pozemkových úprav. 
11.  Finanční podpory pro zalesňování venkovské krajiny. 
12.  Kdo dohlíží na zemědělské aktivity v chráněných krajinných oblastech? 
13.  Je zatravňování orné půdy vhodným zásahem do venkovské krajiny? 
14.  Finanční podpory pro zatravňování venkovské krajiny. 
15.  Kompenzace újmy v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
16.  Ochrana obce před nepříznivými srážko-odtokovými stavy (záplavy). 
17.  Lze uložit sankce za neplnění vodohospodářských povinností? 
7.6.  Obecní lesy (RS) 
1.  Co je les podle zákona č. 289/1995 Sb.? 
2.  Orgány státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb. 
3.  Činnosti vymezené rámcem hospodaření v lese. 
4.  Je těžba dřeva obnovou lesního porostu? 
5.  Jak lze chápat zajištění lesního porostu podle zákona o lesích? 
6.  Co je a co není lesní porost podle zákona? 
7.  Přísluší lesní cesty a drobné vodní plochy k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa? 
8.  Které jiné pozemky jsou určené k plnění funkcí lesa? 
9.  Může vlastník lesa požádat o jiné využití lesního pozemku? 
10.  Může vlastník pozemků zakládat lesní porost? 
11.  Jaká semena a sazenice lesních dřevin lze použít pro zalesňování? 
12.  Lze použít k zalesňování a obnově lesa volně rostoucí semenáče lesních dřevin? 
13.  Jak zařadit les do kategorie zvláštního určení s mimoprodukční funkcí? 
14.  Co jsou ochranné lesy podle zákona? 
15.  Lesy v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
16.  Co jsou kategorie lesů zvláštního určení v krajinných útvarech? 
17.  Kdy se neplatí u lesů daň z nemovitosti? 
18.  Povinnosti vlastníků lesa. 



 
19.  Práva a povinnosti vlastníka u státních lesů. 
20.  Povinnosti vlastníků lesa při obnově lesního porostu. 
21.  Povinnosti vlastníků lesa v ochraně lesních porostů. 
22.  Povinnosti vlastníků lesa při těžbě. 
23.  Povinnosti vlastníků lesa při péči o drobné vodní toky v lesích. 
24.  Jak mazat řetězy motorových pil pro práci v lese? 
25.  Právo vlastníků lesa na náhradu újmy. 
26.  Evidence vlastníků a hospodářů v lese. 
27.  Je možné dělit lesní pozemky? 
28.  Jak opatření uplatňovat při jiném užití lesních pozemků? 
29.  Odnímání pozemků plnících funkci lesa pro jiné účely. 
30.  Může mít obec příjmy z odnětí lesních pozemků? 
31.  Použití finančních prostředků za poplatky z odnětí lesních pozemků. 
32.  Lze postavit rekreační objekt v lese? 
33.  Co je omezení využívání lesních pozemků? 
34.  Jak je povoleno užívat les občanům? 
35.  Je možno z lesa odebírat semenáče lesních dřevin? 
36.  Mají hospodářská zvířat povolen vstup do lesa? 
37.  Jak zajistit přísun včelstev na lesní pozemky? 
38.  Lesní hospodářský plán (LHP). 
39.  Jsou lesní hospodářské plány závazné? 
40.  Povinnost výchovných zásahů v obecních lesích. 
41.  Lesní hospodářské osnovy (LHO). 
42.  Co je to inventarizace lesů? 
43.  Potřebuje vlastník lesa pro hospodaření v lese odborný dohled? 
44.  Oznamovací povinnost při volbě odborného lesního hospodáře. 
45.  Je vlastník lesa povinen uzavřít smlouvu s odborným lesním hospodářem? 
46.  Kdy může vlastník lesa vykonávat činnost odborného lesního hospodáře? 
47.  Schvalování a obsah lesních hospodářských plánů. 
48.  Jaké podpůrné programy EAFRD se týkají lesů? 

7.7.  Ochrana zeleně a zemědělského půdního fondu (RS) 
1.  Co patří do zemědělského půdního fondu? 

2.  Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF). 
3.  Jsou rybníky s chovem ryb součástí ZPF? 
4.  Může být obec orgánem ochrany ZPF? 
5.  Má obec sankční pravomoc? 
6.  Pokuty za porušování zákona. 
7.  Jak postupovat při změnách kultur? 
8.  Lze povolit rozorávání trvalých travních porostů? 
9.  Umísťování požadavků na nezemědělské využívání půdy. 
10.  Jak jsou rozdělovány poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu? 
11.  Zalesňování zemědělských pozemků. 
12.  Ve kterých případech je nutné požádat o závazné stanovisko orgán ochrany ZPF? 
13.  Co je to péče o zemědělskou půdu? 
14.  Jak zabránit zaplevelování neobdělávané zemědělské půdy? 
15.  Lze uplatnit správní řízení při přestupcích? 
16.  Ochrana zemědělské půdy v pozemkových úpravách. 
17.  Kde lze najít přesný přehled o stavu a využití půdy? 
18.  Lze pokutovat poškozování a ničení volně rostoucích dřevin? 



 
19.  Kácení volně rostoucích dřevin. 
20.  Kdy není nutné žádat o povolení kácení volně rostoucích dřevin? 
21.  Kácení stromů v případě ohrožení života. 
22.  Ochrana veřejné zeleně. 
23.  Povolení k pálení trávy. 
24.  Žádost o kácení mimolesní zeleně. 
25.  Jaké náležitostí má mít žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les? 
7.8.  Státní ochrana přírody - NATURA 2000 (RS) 
1.  Co je to "Soustava NATURA 2000"? 
2.  Kde lze najít informace o "Ptačích oblastech"? 
3.  Které zákony řeší otázky NATURA 2000? 
4.  Jsou-li součástí katastru obce plochy, zařazené do soustavy Natura 2000, co z toho vyplývá? 
5.  Co když dojede k omezení vlastnických práv? 
6.  Znamená NATURA 2000 významnou změnu? 
7.  Existují nějaké podpory a dotace vázané na NATURA 2000? 
8.  Jaké programy, související s Naturou 2000,  nyní po vstupu do EU plně či částečně dotuje stát? 
9.  Souvisí s NATURA 2000 ještě další podpory a dotace? 
10.  Lze k podporám využít i přímo některé evropské fondy? 
7.9.  CHKO ve vztahu k obcím (RS) 
1.  Ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
2.  V jakých oblastech se obec účastní ochrany přírody a krajiny? 
3.  Co jsou významné krajinné prvky? 
4.  Registrace významných krajinných prvků. 
5.  Územní systémy ekologické stability. 
6.  Může být významný krajinný ráz prohlášen za přírodní park? 
7.  Účast zástupců obce na správě národních parků. 
8.  Správní řád národního parku. 
9.  Lze vyhlásit oblast hnízdění ptáků či místo výskytu vzácných rostlin za přechodně chráněnou 
plochu? 
10.  Chráněná krajinná oblast (CHKO). 
11.  Správní řád chráněné krajinné oblasti. 
12.  Jaké jsou možnosti zásahů do venkovské krajiny? 
13.  Zřizování a rušení veřejných cest. 
14.  Povinnosti obcí v tvorbě dopravní  infrastruktury. 
15.  Zajištění přístupu občanů do venkovské krajiny. 
16.  Jaká je povinnost vlastníka a nájemce pozemků pečovat o krajinu a přírodu? 
17.  Pravomoc obce k zajištění péče o venkovskou krajinu. 
18.  Účast obcí v ochraně přírody a krajiny. 
7.10.  Směrnice IPPC ve vztahu k obcím (RS) 
1.  Existují  nástroje v oblasti prevence ochrany životního prostředí? 
2.  Co je IPPC? 
3.  Koho se tento zákon týká? 
4.  Kdo vydávání povolení a posouzení podniku organizuje? 
5.  Co vyplývá ze zákona o IPPC pro obec? 
6.  Co je na tomto systému zajímavé pro občany? 
7.  Souvisí IPPS s vydáváním stavebních povolení? 
8.  Co z tohoto zákona vyplývá? 
9.  Kdo posuzuje vlivy stavby na životní prostředí? 

7.11.  Ochrana ovzduší proti znečištění (RS) 
1.  Zůstává  znečištění ovzduší problémem? 



 
2.  Jaké právní normy souvisí s ochranou ovzduší? 
3.  Co zákon o ochraně ovzduší obsahuje? 
4.  Jak lze zjistit jakým způsobem znečišťují ovzduší místní podnikatelé? 
5.  Které instituce se zabývají ovzduším? 
6.  Co konkrétně řeší SFŽP v oblasti ovzduší? 
7.  Kde mohu získat podrobné informace? 
8.  Existují v rámci SFŽP pro ovzduší podpůrné programy? 
9.  Existuji i podpory z jiných resortů? 
10.  Kde lze získat aktuální informace o podporách? 
11.  Jaké úkoly řeší hydrometeorologický ústav? 
12.  Jaké další programy jsou programy nabízeny obcím? 
13.  Co tyto programy mohou obcím přinést? 

7.12.  Parametry pro zařazení půdy obcí do LFA (T) 
7.13.  Ochrana zvířat proti týrání (T) 

8.  Informační podpora rozhodování 
8.1.  Orientační ceny vybraných služeb pro obce (T) 
8.2.  Orientační ceny základních stavebních materiálů (T) 
8.4.  Parametry staveb (odkaz na vyhlášku č. 268/2009 Sb.) 
8.5.  Hodnoty imisních limitů látek znečisťujících ovzduší (T) 
8.6.  Hlavní ukazatele pitné vody a jejich limity (T) 
8.7.  Minimální roční četnost odběrů a rozsah rozborů vzorků pitné vody (T) 
8.8.  Ukazatele jakosti vody ke koupání (T) 
8.9.  Požadavky na kvalitu zdroje vody pro umělá koupaliště (T) 
8.10.  Požadavky na jakost vody umělých koupališť (T) 
8.11.  Stanovení intenzity recirkulace vody (T) 
8.12.  Přípustné hladiny hluku (T) 
8.13.  Přehled ÚHDP a možnosti změn pozemků (T) 
8.14.  Přehled dřevin a keřů vhodných k výsadbě do volné krajiny (T) 
8.15.  Požadavky pro welfare hospodářských zvířat (T) 
8.16.  Obnovitelné zdroje energie a energetika venkova (T) 
8.17.  Objemové hmotnosti produktů a materiálu (T) 
8.18.  Měrové jednotky (T) 

9.  Datové zdroje - dokumenty ke stažení 
9.1.  Příklady dokumentů (D) 
1.  Příklad jednacího řádu zastupitelstva obce. 
2.  Pomůcky pro psaní obecně závazných vyhlášek obcí a nařízení obcí. 
3.  Příklad vyhlášky o čistotě a veřejném pořádku. 
4.  Příklad obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. 
5.  Příklad obecně závazné vyhlášky obce o pravidlech prodeje zboží a poskytování služeb na tržištích 
na území města. 
6.  Příklad vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem. 
7.  Pomůcky pro psaní rozhodnutí a usnesení. 
8.  Příklady záznamů, usnesení, rozhodnutí. 
9.  Pomůcky pro povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. 
10.  Správní řízení na úseku evidence obyvatel - postup dle vzorů 1 až 8. 
11.  Záznam o určení osoby oprávněné provádět úkony ve správním řízení - vzor 1. 
12.  Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - vzor 2. 
13.  Ustanovení opatrovníka - vzor 3. 
14.  Výzva a usnesení o přerušení k odstranění nedostatků v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu - vzor 4. 



 
15.  Výzva k doplnění podání k odstranění nedostatků v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu - vzor 5. 
16.  Usnesení o zastavení správního řízení - odpadl důvod pro řízení - vzor 6. 
17.  Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodu neprokázání podmínek - vzor 6a. 
18.  Usnesení o zastavení správního řízení - žádost neobsahuje důkazy - vzor 6b. 
19.  Oznámení o skončení dokazování - výzva k seznámení se s podklady - vzor 7. 
20.  Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu - vzor 8. 
21.  Vzory formulářů týkající se poplatků, pokut, plateb, exekuce, právní moci, náhrad, splátek a 
výkonu rozhodnutí. 
22.  Příklad oznámení. 
23.  Příklad pověření. 
24.  Příklad protokolu o provedení veřejnoprávní kontroly - příklad finanční kontroly. 
25.  Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací. 
26.  Příklad domovního řádu. 
27.  Příklad požárního řádu obce. 

9.2.  Ceny, náklady, sazby (ceny materiálů a služeb) (D) 
1.  Orientační ceny vybraných služeb pro obce. 
2.  Orientační ceny základních stavebních materiálů. 

9.3.  Parametry, obsahy, mezní hodnoty (stavby, půda a pozemkové úpravy, voda, ovzduší, 
hluk, podklady pro analýzu odpadů na úrovni obce) (D) 
1.  Podklady pro analýzu komunálního odpadu na úrovni obce. 
2.  Parametry staveb. 
3.  Pozemkové úpravy. 
4.  Parametry pro zařazení půdy obcí do LFA. 
5.  Hodnoty imisních limitů látek znečisťujících ovzduší. 
6.  Hlavní ukazatele pitné vody a jejich limity. 
7.  Minimální roční četnost odběrů a rozsah rozborů vzorků pitné vody. 
8.  Ukazatele jakosti vody ke koupání. 
9.  Požadavky na kvalitu zdroje vody pro umělá koupaliště. 
10.  Požadavky na jakost vody umělých koupališť. 
11.  Stanovení intenzity recirkulace vody. 
12.  Přípustné hladiny hluku. 
9.4.  Doplňující informace (welfare, dřeviny, objemové hmotnosti, měrové jednotky) (D) 
1.  Požadavky pro welfare hospodářských zvířat. 
2.  Ochrana zvířat proti týrání. 
3.  Přehled ÚHDP a možnosti změn pozemků. 
4.  Obnovitelné zdroje energie a energetika venkova. 
5.  Přehled dřevin a keřů vhodných k výsadbě do volné krajiny. 
6.  Objemové hmotnosti produktů a materiálu. 
7.  Měrové jednotky. 

9.5.  Programy, směrnice, opatření, podpory a dotace (D) 
1.  Způsoby získávání a využívání podpor pro obce. 

2.  Programy, směrnice a opatření v rámci fondů EU. 
3.  Programy podpor ČR. 

9.6.  Management jakosti pro obce (D) 
1.  Systém managementu jakosti (úplný přehled). 
2.  Základní pojmy, význam a možnosti systému managementu jakosti v oblasti malých obcí, v 
podnikatelských organizacích výrobních i  
služeb. 
3.  Důvody budování a význam pro konkurenceschopnost systému managementu jakosti v 
podnikatelské organizaci (výroba, služby) v malých  



 
obcích , metody a přístupy k jejich provozování a zlepšení. 
4.  Význam a možnosti zlepšování služeb organizací veřejné a státní správy v malých obcích, na 
základě sebehodnocení metodou CAF. 
5.  Případová studie postupu při budování systému managementu jakosti v malé stavební firmě. 
6.  Případová studie postupu při provádění sebehodnocení metodou CAF u organizací veřejné a státní 
správy v malých obcích, pro obecní úřad. 

7.  Rekapitulace doporučení pro realizaci, provozování a zlepšování systému managementu jakosti. 
8.  Tabulkový přehled norem ČSN EN ISO v oblasti jakosti pro podniky a instituce. 
9.  Tabulkové zpracování metody CAF pro zvyšování výkonu veřejné zprávy. 

9.7.  Marketing pro obce (D) 
1.  Marketing ve veřejné správě (úplný přehled). 

2.  Základní pojmy, význam a možnosti marketingu v současném pojetí. 
3.  Metody jimiž lze provádět marketingový průzkum v oblasti malých a středních obcí, v 
podnikatelských aktivitách výrobních a poskytování služeb. 
4.  Možnosti marketingového průzkumu institucí, působících v oblastech poskytování veřejných a 
státních služeb v malých a středních obcích. 
5.  Typový příklad postupu pro přípravu, provedení a vyhodnocení situace z hlediska zájmu, možnosti 
uplatnění se na trhu s výrobky a službami v hodnoceném teritoriu (vč. přístupů dle metodik Bostonské 
matice, matice GE). 
6.  Typový příklad postupu pro přípravu, provedení a vyhodnocení situace z hlediska spokojenosti 
zákazníků (občanů) se službami instituce veřejné či státní správy. 

Struktura odkazů 

1.  Portály, komunikace s úřady, vyhledávače 
1.1.  Portál veřejné správy ČR 
1.2.  Portál státní správy 
1.3.  Města a obce online 
1.4.  Elektronický portál územních samospráv 
1.5.  Elektronická vlídná administrativa 
1.6.  Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí 
1.7.  Portál pro podnikání a export 
1.8.  Portál o veřejných zakázkách a koncesích 
1.9.  Informační systém pro rozvoj venkova 
1.10.  Informační systém o území 
1.11.  Evropská unie 
1.12.  Centrum 
1.13.  Atlas 
1.14.  Seznam 
1.15.  Alenka 
1.16.  Zdroj 
1.17.  Google 
1.18.  Agronavigátor 
1.19.  Agris - agrární www portál 
1.20.  Zoznam 
1.21.  Altavista 
1.22.  CZECHPOINT - komunikace s úřady 
1.23.  Datové schránky 
2.  Registry, rejstříky, věstníky, adresy 
2.1.  Registr ekonomických subjektů ČR (ARES) 
2.2.  Registr ekonomických subjektů ČSÚ 
2.3.  Územně identifikační registr 
2.4.  Registr živnostenského podnikání 
2.5.  Registr plátců DPH 



 
2.6.  Registr plátců spotřebních daní 
2.7.  Registr úpadců 
2.8.  Registr dlužníků pohledávek 
2.9.  Rejstřík trestů 
2.10.  Centrální registr vozidel 
2.11.  Obchodní věstník (viz též Portál veřejné správy) 
2.12.  Obchodní rejstřík a Sbírka jistin 
2.13.  Registr sčítacích obvodů 
2.14.  CEDR - centrální evidence dotací ze státního rozpočtu 
2.15.  Územně identifikační registr adres 
2.16.  Katastr nemovitostí 
2.17.  Seznam daňových poradců 
2.18.  Přehled státních zástupců 
2.19.  Přehled notářů 
2.20.  Přehled soudců 
2.21.  Registr znalců a tlumočníků 
2.22.  Adresy v ČR 
3.  Svazy, spolky, parlamentní politické strany 
3.1.  Svaz měst a obcí ČR 
3.2.  Spolek pro obnovu venkova 
3.3.  Mezinárodní poradenské centrum obcí (MePCO) 
3.4.  PPP (Public Private Partnership) centrum v ČR 
3.5.  ČSSD 
3.6.  TOP 09 
3.7.  ODS 
3.8.  KSČM 
3.9.  Věci veřejné 
4.  Ministerstva, orgány státní správy 
4.1.  Ministerstvo pro místní rozvoj 
4.2.  Ministerstvo zemědělství 
4.3.  Ministerstvo životního prostředí 
4.4.  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
4.5.  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
4.6.  Ministerstvo dopravy 
4.7.  Ministerstvo vnitra 
4.8.  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
4.9.  Ministerstvo kultury 
4.10.  Ministerstvo zahraničí 
4.11.  Ministerstvo financí 
4.12.  Ministerstvo obrany 
4.13.  Ministerstvo spravedlnosti 
4.14.  Ministerstvo zdravotnictví 
4.15.  Český hydrometeorologický ústav 
4.16.  Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) 
4.17.  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
4.18.  Státní veterinární správa ČR 
4.19.  Státní rostlinolékařská správa 
4.20.  Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
4.21.  Státní zdravotní ústav 
4.22.  Česká inspekce životního prostředí 
4.23.  Česká školní inspekce 
4.24.  Český statistický úřad 
4.25.  Český telekomunikační úřad 
4.26.  Český úřad zeměměřický a katastrální 
4.27.  Úřad na ochranu osobních údajů 
5.  Kraje 



 
5.1.  Praha 
5.2.  Středočeský 
5.3.  Jihočeský 
5.4.  Plzeňský 
5.5.  Karlovarský 
5.6.  Ústecký 
5.7.  Liberecký 
5.8.  Královéhradecký 
5.9.  Pardubický 
5.10.  Vysočina 
5.11.  Jihomoravský 
5.12.  Olomoucký 
5.13.  Zlínský 
5.14.  Moravskoslezský 
6.  Ústavy, instituty, agentury, vzdělávání pro veřejnou správu 
6.1.  Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
6.2.  Výzkumný ústav vodohospodářský TGM 
6.3.  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha 
6.4.  Výzkumný ústav rostlinné výroby 
6.5.  Výzkumný ústav zemědělské techniky 
6.6.  Výzkumný ústav živočišné výroby 
6.7.  Výzkumný ústav veterinárního lékařství 
6.8.  Výzkumný ústav potravinářský Praha 
6.9.  Výzkumný ústav včelařský s.r.o. 
6.10.  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 
6.11.  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s. 
6.12.  Výzkumný ústav rybářský a hydrologický 
6.13.  Česká zemědělská univerzita v Praze 
6.14.  Vysoká škola ekonomická v Praze 
6.15.  Mendelova univerzita v Brně 
6.16.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zemědělská fakulta 
6.17.  Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně 
6.18.  Institut pro místní správu 
6.19.  Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR 
6.20.  Mezinárodní poradenské centrum obcí (MePCO) 
6.21.  Deník veřejné správy 
6.22.  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
6.23.  Stránky OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj EU) 
6.24.  Národní politika podpory jakosti 
6.25.  Česká společnost pro jakost 
6.26.  Využívání obnovitelných energetických zdrojů v ČR 
6.27.  CZ- BOIM - sdružení pro biomasu 
6.28.  Liga energetických alternativ 
6.29.  Česká energetická agentura 
6.30.  Česká informační agentura životního prostředí 
7.  Veřejné zakázky, etika ve veřejné správě 
7.1.  Zveřejňování veřejných zakázek 
7.2.  Informační systém o veřejných zakázkách 
7.3.  Portál o veřejných zakázkách a koncesích 
7.4.  Systém pro podporu obchodní komunikace 
7.5.  Bez korupce 
8.  Programy podpor a dotace 
8.1.  Průvodce světem finančních podpor - zveřejňování dotací 
8.2.  Navigace světem podpůrných programů 
8.4.  Dotační věstník 
8.5.   IS Benefit 7 pro vyplňování a podávání žádostí z fondů EU a Národních zdrojů 



 
8.6.  PPP (Public Private Partnership) centrum v ČR 
8.7.  Programy, podpory a dotace pro obce - MMR (dále nutno vyhledat) 
8.8.  Programy, podpory a dotace na životní prostředí - MŽP (dále nutno vyhledat) 
8.9.  Dotace a programy v zemědělství - MZe 
8.10.  Programy, podpory a dotace - MPSV (dále nutno vyhledat) 
8.11.  Programy, podpory a dotace MPO (dále nutno vyhledat) 
8.12.  Podpory a dotace v dopravě MD (dále nutno vyhledat) 
8.13.  Programy, podpory a dotace - MŠMT (dále nutno vyhledat) 
8.14.  Programy, podpory a dotace - MZ (dále nutno vyhledat) 
8.15.  Státní fond kultury ČR (dále nutno vyhledat) 
8.16.  Státní fond životního prostředí 
8.17.  Státní zemědělský intervenční fond 
8.18.  Průvodce světem financí (www.finance.cz) 
8.19.  Průvodce světem financí (www.sfinance.cz) 
9.  Strukturální fondy EU a vše o EU 
9.1.  Strukturální fondy EU - oficiální www stránky 
9.2.  Strukturální fondy (dle BioGama s.r.o.) 
9.3.  Evropský sociální fond 
9.4.  Fondy EU zaměřené na dopravu 
9.5.   IS Benefit 7 pro vyplňování a podávání žádostí z fondů EU a Národních zdrojů 
9.6.  Euroskop (vše o EU) 
9.7.  Eurostat (statistika EU) 
9.8.  Evropská komise 
10.  Mapy, slovníky, telefonní seznam, kurzovní lístek ČNB 
10.1.  Mapy 
10.2.  Slovník Centrum 
10.3.  Slovník Google 
10.4.  Slovník Seznam 
10.5.  Telefonní seznam 
10.6.  Zlaté stránky 
10.7.  Kurzovní lístek ČNB 
11.  Denní tisk, dopravní zpravodajství, počasí, povodňové informace 
11.1.  Denní tisk 
11.2.  Aktuality 
11.3.  Aktuální ekonomické zpravodajství 
11.4.  Dopravní zpravodajství 
11.5.  Počasí 
11.6.  Povodňové informace a počasí 
12.  Vše o podnikání, daňové tiskopisy, poštovní služby, posílání SMS 
12.1.  Vše o podnikání (finance, zákony, daně aj.) 
12.2.  Daňové tiskopisy 
12.3.  Česká pošta, PSČ 
12.4.  Posílání SMS 
13.  Dodavatelská sféra pro komunální využití, technické normy 
13.1.  Komunální technika John Deere 
13.2.  Komunální technika - koše, popelnice, kontejnery, nástavby 
13.3.  Zimní a letní komunální technika Simed 
13.4.  Zimní a letní komunální technika MTM tech 
13.5.  Komunální technika MF 
13.6.  Komunální technika SIGMA 
13.7.  Zahradní a komunální technika Husqvarna 
13.8.  Komunální technika MYLAND 
13.9.  Zahradní a komunální technika JVS 
13.10.  Komunální technika KRACHLER 
13.11.  Komunální technika HANES 
13.12.  Zahradní a komunální technika DAVAZ 



 
13.13.  Zahradní technika MOUNTFIELD 
13.15.  Komunální a stavební technika BERGER 
13.16.  Komunální a stavební technika ARTE 
13.17.  Zemědělská, komunální a lesní technika PRODAG Zlín 
13.18.  Zahradní a komunální technika Kostelecký 
13.19.  Zahradní a komunální technika AGRICO 
13.20.  Zahradní a komunální technika GARDEN STUDIO 
13.21.  Zahradní, lesní a komunální technika CHLEBIŠ 
13.22.  Zemědělská, lesní a komunální technika SOME J. Hradec 
13.23.  Silniční technika Nová Paka 
13.24.  Zemědělská a komunální technika AGROINTEG 
13.25.  Zemědělská, zahradní a komunální technika OSTRATICKÝ 
13.26.  Zahradní a komunální technika AGROCENTRUM Vizovice 
13.27.  Zemědělská, lesní a komunální technika Havlík 
13.28.  Zemědělská, zahradní a komunální technika Živa, Klášterec n. Orlicí 
13.29.  Výroba a prodej kartáčů Kloveč 
13.30.  Zemědělská, lesnická a komunální technika CIME 
13.31.  Zemědělská a komunální technika DAŇHEL 
13.32.  Zemědělská a komunální technika AGROMETALL 
13.33.  Zemědělská a komunální technika N.O.P.O.Z.M 
13.34.  Zemědělská, komunální a zahradní technika TEROP Smiřice 
13.35.  Zemědělská, zahradní a komunální technika FARM UNION 
13.36.  Průmyslová a komunální úklidová technika HAITECO 
13.37.  Zemědělská a komunální technika PEKASS 
13.39.  Zahradnické a sadovnické služby LARIX Blansko 
13.40.  Mechanizace VARI 
13.41.  Závlahové systémy a služby NETAFIM 
13.42.  Komunální a zemědělská technika UNIMARCO 
13.43.  Čistící a úklidová technika 
13.44.  Výkup, prodej a opravy kontejnerů o objemu 1100 litrů AJAN 
13.45.  Zahradní, lesní a komunální technika AGROCAR Kopřivnice 
13.46.  Zahradní, stavební a komunální technika Honda - Vari - Solo 
13.47.  Lesnická, zemědělská a komunální technika ZLECO Zlín 
13.48.  Zahradní, zemědělská a komunální technika HITL 
13.49.  Čistírny odpadních vod Topol Water 
13.50.  Zemědělská, komunální a lesní technika Agrozet Č. Budějovice 
13.51.  Komunální technika Šípal 
13.52.  Kontejnery a stacionární lisovací jednotky BMP Bohemia Metal Produkt 
13.53.  Zemědělská, komunální a lesnická technika AGROMAK Jeneč 
13.54.  Komunální technika MULTICAR HAKO 
13.55.  Profesionální technika pro trávníky firmy ITTEC 
13.56.  Čistírny odpadních vod, aerační systémy, kalové hospodářství ACON 
13.57.  Náhradní díly - vyhledávání v "www.seznam.cz" 
13.58.  Náhradní díly - vyhledávání v "www.centrum.cz" 
13.59.  Náhradní díly - vyhledávání v "www.google.com" 
13.60.  Technické normy - Ing. Řezníček 
13.61.  Technické normy - Český normalizační institut 
15.  Právní předpisy týkající se základů veřejné správy a postavení obcí 
15.1.  Ústava ČR, čl. 8, 79, Hlava sedmá - Územní samospráva 
15.2.  Zákon č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 
15.3.  Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 
15.4.  Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 
15.5.  Vyhláška č. 460/2008 Sb., vnější označení Policie ČR a prokazování příslušnosti k Policii ČR 
15.6.  Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
15.7.  Zákon č. 43/2009 Sb., úplné znění zákona o obecní policii 
15.8.  Vyhláška  č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii 
15.9.  Vyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka 



 
15.10.  Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
15.11.  Zákon č. 585/2004 Sb., branný zákon 
15.12.  Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu 
15.13.  Zákon č. 166/1993 Sb., o NKÚ 
15.14.  Zákon č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy 
15.15.  Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
15.16.  Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
15.17.  Zákon č. 132/2000 Sb., o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích 
15.18.  Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů 
15.19.  Zákon č. 290/2002 Sb., přechod věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce a občanská sdružení 
15.20.  Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením 
okresních úřadů 
15.21.  Zákon č. 314/2002 Sb., o pověřených obcích 
15.22.  Vyhláška MV ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů pověřených obcí 
15.23.  Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů 
15.24.  Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 
15.25.  Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 
15.26.  Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých podpor 
15.27.  Vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého 
rozsahu 
15.28.  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
15.29.  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
15.30.  Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 
15.31.  Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 
15.32.  Vyhláška č. 449/2012 Sb., procentní podíl obcí na výnosu DPH a daní z příjmů 
15.33.  Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
15.34.  Zákon č. 319/2006 Sb., opatření ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory 
15.35.  Vyhláška č. 238/2007 Sb. vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání 
15.36.  Vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání 
15.37.  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
15.38.  Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
15.39.  Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv 
15.40.  Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
15.41.  Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků 
15.42.  Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních 
celků 
15.43.  Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
15.44.  Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
15.45.  Zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 
15.46.  Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 
15.47.  Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
15.48.  Zákon č. 111/2009 Sb., zákon o základních registrech 
15.49.  Vyhláška č. 388/2000 Sb., úřady vydávající ověřené výstupy z informačních systémů veřejné 
správy 
15.50.  Vyhláška č. 248/2009 Sb., seznam jednotných kontaktních míst 
15.51.  Zákon č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
15.52.  Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
15.53.  Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého 
15.54.  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
15.55.  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
15.56.  Vyhláška č. 399/2009 Sb., zrušení některých obecně závazných nařízení národních výborů 
15.57.  Vyhláška č. 46/2010 Sb., příslušnost správ národních parků a správ CHKO k výkonu státní 
správy 
15.58.  Vyhláška č. 364/2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy 
15.59.  Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce 
15.60.  Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 



 
16.  Právní předpisy občanskoprávní včetně bydlení a nebytových prostor 
16.1.  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
16.2.  Vládní nařízení  č. 258/1995 Sb., k občanskému zákoníku 
16.3.  Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon 
16.4.  Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
16.5.  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
16.6.  Zákon č. 135/2006 Sb., změna zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím 
16.7.  Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 
16.8.  Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
16.9.  Zákon č. 72/1994 Sb., o úpravě některých spoluvlastnických vztahů k budovám 
16.10.  Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 
16.11.  Nařízení vlády č. 616/2004 Sb., použití prostředků fondu rozvoje bydlení osobami mladšími 36 
let 
16.12.  Nařízení vlády č. 98/2007 Sb., o změně použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 
16.13.  Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů 
16.14.  Nařízení vlády č. 465/2005 Sb., o rozsahu podpory výstavby družstevních bytů pro bytová 
družstva 
16.15.  Nařízení vlády č. 28/2006 Sb., úvěr ke krytí nákladů na modernizaci bytu osobami mladšími 36 
let 
16.16.  Nařízení vlády č. 63/2006 Sb., krytí části nákladů oprav panelových domů z fondu rozvoje 
bydlení 
16.17.  Nařízení vlády č. 449/2008 Sb., výše nákladů srovnatel. s nájemným pro účely příspěvku na 
bydlení 
16.18.  Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách dotací ze státního rozpočtu na regeneraci 
sídlišť 
16.19.  Nařízení vlády č. 99/2007 Sb., o změně podmínek poskytování dotací na regeneraci sídlišť 
16.20.  Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně obč. 
zákoníku 
16.21.  Vyhláška č. 301/2010 Sb., zrušení vyhlášky o nájemném z bytů z družstevní bytové výstavby 
16.22.  Sdělení č. 180/2009 Sb., kategorie obcí podle počtu obyvatel a základní ceny za plochy bytů 
16.23.  Nařízení vlády č. 482/2012 Sb., výše nákladů srovnatelných s nájemným pro účely příspěvku 
na bydlení 
16.24.  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
16.25.  Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činností 
16.26.  Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců - imunita 
16.27.  Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování 
16.28.  Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech 
16.29.  Zákon  č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
16.30.  Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 
17.  Právní předpisy týkající se základních práv, ochrany a evidence občanů 
17.1.  LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD č. 23/1991 Sb. 
17.2.  Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
17.3.  Zákon č. 162/1998 Sb., kterým se mění Listina základních práv a svobod 
17.4.  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
17.5.  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 
17.6.  Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 
17.7.  Zákon č. 106/1999, Sb., o svobodném přístupu k informacím 
17.8.  Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 
17.9.  Zákon 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů 
17.10.  Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu 
17.11.  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
17.12.  Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství 
17.13.  Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
17.14.  Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých čs. státních občanů 
17.15.  Vyhláška č. 461/2008 Sb., seznam zemí, jejichž příslušníci mohou požádat o zelenou kartu 
17.16.  Vyhláška č. 88/2011 Sb., biometrické údaje a podpis cizince pro průkaz o povolení k pobytu 
17.17.  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 



 
17.18.  Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel 
17.19.  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
17.20.  Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení 
17.21.  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 
17.22.  Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 
17.23.  Zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů 
17.24.  Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
17.25.  Vyhláška č. 300/2006 Sb., k provedení zákona o registrovaném partnerství 
18.  Právní předpisy obchodní a týkající se podnikání a veřejných zakázek 
18.1.  Vše o podnikání (finance, zákony, daně aj.) 
18.2.  Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon 
18.3.  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
18.4.  Vyhláška č. 414/2011 Sb., formuláře na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku 
18.5.  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
18.6.  Vyhláška č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 
18.7.  Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech 
18.8.  Zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon 
18.9.  Vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon 
18.10.  Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., finanční limity pro účely koncesního zákona 
18.11.  Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností 
18.12.  Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb 
18.13.  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
18.14.  Vyhláška č. 328/2006 Sb., náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele veřejné zakázky 
18.15.  Vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek při veřejných 
zakázkách 
18.16.  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
18.17.  Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 
18.18.  Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech 
18.19.  Zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže 
18.20.  Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách 
18.21.  Vyhláška č. 250/2004 Sb., sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky 
18.22.  Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 
18.23.  Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku 
18.24.  Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 
19.  Právní předpisy pracovněprávní a sociální a týkající se bezpečnosti práce a 
pojištění 
19.1.  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
19.2.  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
19.3.  Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
19.4.  Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 
19.5.  Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření 
19.6.  Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení 
19.7.  Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
19.8.  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
19.9.  Vyhláška č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách 
19.10.  Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 
19.11.  Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
19.12.  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
19.13.  Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 
19.14.  Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
19.15.  Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi 
19.16.  Zákon č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy 
19.17.  Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích 
19.18.  Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání 
19.19.  Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
19.20.  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 



 
prostředí 
19.21.  Vyhláška č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického 
zařízení 
19.22.  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
19.23.  Vyhláška č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 
19.24.  Nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby hasičského sboru podniku 
19.25.  Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 
19.26.  Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 
19.27.  Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování 
19.28.  Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti 
19.29.  Vyhláška č. 191/2005 Sb., domovy péče o válečné veterány 
19.30.  Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., práce, které agentura nemůže nabízet cizincům jako dočasnou 
práci 
19.31.  Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení z. o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením 
20.  Právní předpisy týkající se kultury, školství, sportu, zdraví a hygieny 
20.1.  Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých zákonů 
20.2.  Zákon č. 171/1998 Sb., o vymezení některých národních kulturních památek 
20.3.  Vyhláška č. 420/2008 Sb., náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a zón 
20.4.  Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon 
20.5.  Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí 
20.6.  Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech 
20.7.  Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 
20.8.  Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
20.9.  Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky 
20.10.  Vyhláška č. 220/2007 Sb., k provádění některých ustanovení školského zákona ve školách MO
20.11.  Vyhláška č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciál.vzdělávacími potřebami 
20.12.  Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání 
20.13.  Vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení 
20.14.  Vyhláška č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 
20.15.  Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 
20.16.  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
20.17.  Zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon 
20.18.  Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., podmínky podpory spotřeby mléka žáky při povinné školní 
docházce 
20.19.  Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
20.20.  Vyhláška č. 329/1997 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích 
20.21.  Vyhláška č. 326/2001 Sb., prováděcí vyhláška zákona o potravinách a tabákových výrobcích 
20.22.  Vyhláška č. 195/2005 Sb., úprava podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních 
onemocnění 
20.23.  Vyhláška č. 299/2003 Sb., opatření pro předcházení nemocem přenosným ze zvířat na 
člověka 
20.24.  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
20.25.  Zákon č. 379/2005 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými 
látkami 
20.26.  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
20.27.  Vyhláška č. 238/2011 Sb., hygienické požadavky na koupaliště a sauny 
20.28.  Vyhláška č. 252/2004 Sb., hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol 
20.29.  Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 
20.30.  Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s 
vodou 
20.31.  Vyhláška č. 410/2005 Sb., hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí 
20.32.  Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 
21.  Právní předpisy týkající se půdy, zemědělství, lesů, myslivosti, vod, rybářství 
21.1.  Zákon č 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
21.2.  Zákon č. 569/1991 Sb., o PF ČR 



 
21.3.  Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
21.4.  Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
21.5.  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) 
21.6.  Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky 
21.7.  Vyhláška č. 412/2008 Sb., seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami 
pozemků 
21.8.  Vyhláška č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška 
21.9.  Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav 
21.10.  Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví 
státu na jiné osoby 
21.11.  Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
21.12.  Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 
21.13.  Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 
21.14.  Vyhláška č. 16/2006 Sb., k provádění některých ustanovení zákona o ekologickém 
zemědělství 
21.15.  Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství 
21.16.  Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
21.17.  Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů 
21.18.  Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně a oprávnění k veterinární činnosti 
21.19.  Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při usmrcování 
21.20.  Vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu 
21.21.  Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech 
21.22.  Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech 
21.23.  Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty 
21.24.  Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných 
produktů 
21.25.  Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv 
21.26.  Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu 
21.27.  Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a 
oblastem s ekologickými omezeními 
21.28.  Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření 
21.29.  Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
21.30.  Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství na udržování 
krajiny 
21.31.  Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., platby za přírodní znevýhodnění v horských oblastech 
21.32.  Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., podmínky poskytování platby pro pěstování energetických 
plodin 
21.33.  Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., dotace na zlepšení podmínek pro produkci včelařských 
produktů 
21.34.  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 
21.35.  Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., podmínky pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské 
půdy 
21.36.  Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování 
21.37.  Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., poskytování dotací na zachování hospodářského souboru 
lesního porostu 
21.38.  Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., podm. pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální 
opatření 
21.39.  Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
21.40.  Vyhláška č. 553/2004 Sb., o pokynech k vypracování plánu mysliveckého hospodaření v 
honitbě 
21.41.  Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
21.42.  Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci 
21.43.  Vyhláška č. 137/1999 Sb., seznam vodárenských nádrží 
21.44.  Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích 
21.45.  Nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České 
republiky 



 
21.46.  Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance 
21.47.  Vyhláška č. 432/2001 Sb., o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 
21.48.  Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
21.49.  Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím 
pozemků 
21.50.  Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 
záplavových území 
21.51.  Vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vod. toků, kde je zakázána plavba plavidel s motory 
21.52.  Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání 
21.53.  Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 
21.54.  Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod 
21.55.  Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod 
21.56.  Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
21.57.  Vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích 
21.58.  Vyhláška č. 450/2005 Sb., o nakládání se závadnými látkami a o náležitostech havarijního 
plánu 
21.59.  Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody 
21.60.  Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod 
21.61.  Vyhláška č. 35/2004 Sb., náležitosti protokolu o kontrole jakosti vod 
21.62.  Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství 
21.63.  Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život původních 
druhů ryb 
21.64.  Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
21.65.  Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 
21.66.  Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě 
22.  Právní předpisy týkající se stavební činnosti a památkové péče 
22.1.  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
22.2.  Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
22.3.  Zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění 
22.4.  Zákon č. 186/2006 Sb., změna zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o 
vyvlastnění 
22.5.  Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
22.6.  Vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
22.7.  Vyhláška č. 195/2007 Sb., stanovení rozsahu stanovisek k politice územního rozvoje 
22.8.  Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 
22.9.  Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 
22.10.  Vyhláška č. 369/2001 Sb., požadavky na stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu 
22.11.  Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
22.12.  Vyhláška č. 413/2004 Sb., prohlášení území s historickým prostředím v obcích za památkové 
zóny 
22.13.  Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací 
dokumentaci 
22.14.  Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
22.15.  Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy 
22.16.  Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech 
22.17.  Sdělení č. 8/2006 Sb., seznam stavebních úřadů 
22.18.  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
22.19.  Vyhláška č. 66/1988 Sb., provedení zákona ČNR o státní památkové péči 
22.20.  Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování 
22.21.  Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů 
22.22.  Vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 
23.  Právní předpisy týkající se životního prostředí a welfare zvířat 
23.1.  Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
23.2.  Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 
23.3.  Vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o 
životním prostředí 



 
23.4.  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
23.5.  Vyhláška č. 395/1992 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 
23.6.  Zákon č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
23.7.  Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 
23.8.  Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., seznam znečišťujících látek a prahových hodnot 
23.9.  Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 
23.10.  Sdělení MŽP č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách zařazených do evropského 
seznamu 
23.11.  Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
23.12.  Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení 
 k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
23.13.  Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování 
23.14.  Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně 
23.15.  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
23.16.  Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 
23.17.  Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně Katalogu odpadů 
23.18.  Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
23.19.  Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
23.20.  Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB 
23.21.  Vyhláška č. 341/2008 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady 
23.22.  Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky 
23.23.  Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 
23.24.  Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 
23.25.  Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky o nakládání s 
odpady 
23.26.  Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky 
23.27.  Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 
výrobků 
23.28.  Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
23.29.  Zákon č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek 
23.30.  Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 
23.31.  Vyhláška č. 482/2005 Sb., o druzích a způsobech využití biomasy při podpoře výroby elektřiny 
23.32.  Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů 
23.33.  Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv 
23.34.  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
23.35.  Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu 
23.36.  Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě 
23.37.  Vyhláška č. 3/2009 Sb., způsobilost k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání 
23.38.  Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů 
23.39.  Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně a oprávnění k veterinární činnosti 
23.40.  Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při usmrcování 
23.41.  Vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 
23.42.  Vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček 
23.43.  Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC) 
23.44.  Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o integrované povolení 
23.45.  Vyhláška č. 63/2003 Sb., která stanoví výměnu informací o použití tzv. nejlepších dostupných 
technik (BAT) 
23.46.  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
23.47.  Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
23.48.  Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů 
23.49.  Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 
23.50.  Vyhláška č. 46/2010 Sb., příslušnost správ národních parků a správ CHKO k výkonu státní 
správy 



 
23.51.  Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany 
24.  Právní předpisy finanční, daňové a poplatkové 
24.1.  Vše o podnikání (finance, zákony, daně aj.) 
24.2.  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
24.3.  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
24.4.  Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 
24.5.  Zákon č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
24.6.  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
24.7.  Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů 
24.8.  Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční 
24.9.  Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 
24.10.  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
24.11.  Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 
24.12.  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
24.13.  Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů 
24.14.  Vyhláška č. 125/2004 Sb., vzor hlášení pro výpočet poplatku za odebranou podzemní vodu 
24.15.  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
24.16.  Vyhláška č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní 
jednotky 
24.17.  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
24.18.  Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
24.19.  Vyhláška č. 426/2006 Sb., procentní podíl obcí na výnosu DPH a daní z příjmů 
24.20.  Nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o použití finančních prostředků k úhradě úvěrů od fondu 
rozvoje bydlení 
24.21.  Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., dotace ze státního rozpočtu na aktivity národnostních menšin 
24.22.  Zákon č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací 
24.23.  Nařízení vlády č. 83/2009 Sb., důsledky porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor 
24.24.  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
24.25.  Vyhláška č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška 
24.26.  Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., poskytování dotací na podporu hospodárného nakládání s 
energií 
24.27.  Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku 
24.28.  Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona o správě daní 
24.29.  Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 
25.  Právní předpisy týkající se odpovědnosti, exekuce, přestupků a sankcí 
25.1.  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon 
25.2.  Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 
25.3.  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
25.4.  Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 
25.5.  Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
25.6.  Zákon č. 45/2013 Sb., zákon o obětech trestných činů 
25.7.  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
25.8.  Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škody vzniklé výkonem veřejné moci 
25.9.  Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 
25.10.  Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád 
25.11.  Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí 
25.12.  Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora 
25.13.  Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 
25.14.  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
25.15.  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
25.16.  Zákon 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 
26.  Ostatní veřejnoprávní předpisy 
26.1.  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
26.2.  Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných  prostředků požární ochrany 
26.3.  Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky 
26.4.  Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
26.5.  Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 



 
26.6.  Nařízení vlády č.  352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti  zaměstnanců jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí 
26.7.  Nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby hasičského sboru podniku 
26.8.  Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při 
plnění úkolů požární ochrany 
26.9.  Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 
26.10.  Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 
26.11.  Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 
26.12.  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
26.13.  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
26.14.  Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací 
26.15.  Vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému 
26.16.  Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 
26.17.  Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým 
poplatkem 
26.18.  Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 
26.19.  Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel 
26.20.  Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon 
26.21.  Vyhláška č. 281/2001 Sb., k provedení § 9 odst. 3 písm. a) krizového zákona 
26.22.  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
26.23.  Vyhláška č. 328/2001, Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 
záchranného systému 
26.24.  Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon 
26.25.  Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
26.26.  Vyhláška č. 194/2007 Sb., pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a měrné ukazatele 
spotřeby 
26.27.  Vyhláška 193/2007 Sb., stanovení účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie 
26.28.  Vyhláška č. 348/2008 Sb., vzor žádosti o vyd. záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
26.29.  Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetice a postupech pro regulaci cen 
26.30.  Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných 
zdrojů 
26.31.  Vyhláška č. 347/2012 Sb., technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu 
elektřiny 
26.32.  Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
26.33.  Vyhláška č. 365/2001 Sb., změna vyhlášky k provedení zákona o zeměměřictví 
26.34.  Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., technické požadavky na výtahy 
26.35.  Nařízení vlády č. 127/2004 Sb., změna nařízení o technických požadavcích na výtahy 
26.36.  Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů 
26.37.  Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů 
26.38.  Vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání 
26.39.  Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 
26.40.  Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 
26.41.  Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech 
26.42.  Zákon č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
26.43.  Vyhláška č. 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek 
26.44.  Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze 
dokumentů 
26.45.  Vyhláška č. 645/2004 Sb., provádění ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě 
26.46.  Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 
26.47.  Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
26.48.  Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv 
26.49.  Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
26.50.  Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů 
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