
   

Příloha č. 4 - Přehled zákonů, vyhlášek a usnesení vlády ČR 

 Listina základních práv a svobod; 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním; 

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky; 

 Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech; 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 

 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků; 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; 

 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; 

 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  

a změně některých zákonů; 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; 

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze; 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů; 

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích; 

 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů; 

 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje; 

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

 Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 

dalších zákonů; 

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

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů; 

 Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů; 

 Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona  

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky; 

 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů; 

 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 

zákona o podpoře výzkumu a vývoje; 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 

 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  

a dobrovolných svazků obcí; 



   

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; 

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; 

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; 

 Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu; 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

 Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti 

veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 

 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev; 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; 

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád; 

 Zákon č. 456/2011 Sb. o finanční správě České republiky; 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; 

 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád); 

 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací  

s majetkem státu; 

 Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320 / 2001 Sb., o finanční kontrole  

ve veřejné správě; 

 Vyhláška MI č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do 

informačního systému, o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných 

orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním 

systému o datových prvcích; 

 Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení  

a reprodukce majetku ve znění vyhlášky 11 / 2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 560/2006 

Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku; 

 Vyhláška MF č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací; 

 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  

a správě, v platném znění; 

 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 31. srpna 2011 č. 650 a související materiál Souhrnný návrh 

zaměření budoucí kohezní politiky Evropské unie po roce 2013 v podmínkách České 

republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů Evropské unie po roce 

2013, které mimo jiné pověřuje MMR přípravou a vyjednáváním Dohody o partnerství pro 

rozvoj a investice s EK a koordinací přípravy budoucích programových dokumentů; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 8. září 2011 č. 664 k dalšímu postupu přípravy monitorovacího 

systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014–2020; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2012 č. 42 a související Soubor Rámcových pozic 

k návrhům nařízení pro fondy Společného strategického rámce EU pro období 2014-2020 



   

týkajících se strukturálních fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského 

sociálního fondu), Fondu soudržnosti a evropského seskupení pro územní spolupráci, které 

mimo jiné ukládá dotčeným ministrům průběžně spolupracovat při analýze ex-ante 

kondicionalit; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2012 č. 184 o doporučeních ke zjednodušení 

administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů 

Evropské unie v programovém období 2014–2020; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2012 č. 610 k návrhu na snížení legislativních bariér 

pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v programovém 

období let 2014 až 2020; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 (dále „UV 867/2012“) a související 

materiál Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 - 

Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů 

Společného strategického rámce; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 15. května 2013 č. 345 ke Koncepci jednotného metodického 

prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 12. června 2013 č. 447 k Návrhu Dohody o partnerství pro 

programové období 2014–2020; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 12. června 2013 č. 448 k Pravidlům řízení a koordinace Dohody 

o partnerství v programovém období 2014–2020; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 9. srpna 2013 č. 597 k  Souboru metodických dokumentů 

k oblastem evaluace, zásadám tvorby a používání indikátorů, způsobilosti výdajů a jejich 

vykazování a řízení rizik v programovém období let 2014 až 2020; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 23. října 2013 č. 809 k postupu přípravy programového období 

2014–2020 na národní úrovni; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2013 č. 873 k Metodickému pokynu pro řízení výzev, 

hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 15. ledna 2014 č. 44 k Souboru metodických dokumentů 

k oblastem monitorování, zadávání veřejných zakázek, publicity a komunikace a přípravě 

řídicí dokumentace programů v programovém období let 2014-2020; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2014 č. 166 k Metodickému pokynu k revizi programů 

v programovém období 2014-2020; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 2014 č. 242 k Dohodě o partnerství pro programové 

období let 2014 až 2020; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 16. června 2014 č. 444 o Metodickém pokynu k rozvoji lidských 

zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013; 

 Usnesení vlády ČR ze dne 9. července 2014 č. 535 k finančním tokům Společné zemědělské 

politiky a Společné rybářské politiky v České republice pro programové období let 2014  

až 2020 a jejich institucionálnímu zabezpečení (dále Systém nastavení finančních toků EZZF, 

EZFRV a ENRF); 

 Usnesení vlády ČR ze dne 27. srpna 2014 č. 682 k Metodickému pokynu pro využití 

integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020; 



   

 Stanovisko ÚOOÚ č. *UOOUX006KQXE* - obecná pravidla zpracování osobních údajů při 

poskytování evropských dotací v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) 

během programového období 2014–2020; 

 Stanovisko ÚOOÚ č. *UOOUX006L4XB* - zpracování osobních údajů při poskytování 

evropských dotací z evropského sociálního fondu (ESF) během programového období  

2014–2020; 

 Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014-2020; 

 Strategie vlády v boji s korupcí 2013-2014. 

 


