
Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 
  1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců  
  1961/140 Sb. Trestní zákon 
  1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
  1963/94 Sb. Zákon o rodině 
  1964/40 Sb. Občanský zákoník 
  1966/20 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu  
  1968/88 Sb. Zákon o prodloužení mateřské dovolené 
  1969/2 Sb. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
  1988/100 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení 
  1990/48 Sb. Zákon o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně 
  1990/120 Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a 
zaměstnavateli  
  1990/163 Sb. Zákon ze dne 3. května 1990 o bohosloveckých fakultách 
  1990/200 Sb. Zákon o přestupcích 
  1990/282 Sb. Nařízení vlády o změně v organizaci vysokých škol uměleckého směru 
  1991/2 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání 
  1991/104 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech 
dítěte 
  1991/182 Sb. Vyhláška kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení  
  1991/230 Sb. Nařízení vlády o zřizování stř. odb. učilišť a středisek prakt. vyuč. ústředními 
orgány státní správy 
  1991/314 Sb. Zákon o zřízení Slezké university, Západočeské university, University J. E. 
Purkyně a Ostravské university 
  1991/442 Sb. Vyhláška o ukončování studia ve středních školách a učilištích 
  1991/552 Sb. Zákon o státní kontrole 
  1991/563 Sb. Zákon o účetnictví 
  1991/582 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
  1992/17 Sb. Zákon o životním prostředí ve znění 100/2001 
  1992/143 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost  
  1992/273 Sb. Nařízení vlády ČR ze dne 22.4.1992 o hmotném zabezpečení cizinců při studiu na 
středních zdravotních školách 
  1992/586 Sb. Zákon o daních z příjmu 
  1992/589 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 
  1992/592 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
  1992/634 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 
  1993/2 Sb. Listina základních práv a svobod 
  1993/3 Sb. Zákon ČNR o státních symbolech české republiky ve znění 154/1998 
  1993/125 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 
organizace za pracovní úrazy ve znění 487/2001 
  1993/137 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví kriteria pro prokazováníznalosti českého jazyka 
žadatelů o udělení státního občanství ČR 
  1995/117 Zákon o státní sociální podpoře 
  1995/155 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 
  1995/284 Sb. Vyhláška kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění ve znění 302/1997 



  1996/221 Sb Vyhláška MŠMT kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy 
  1997/48 Zákon o veřejném zdravotním pojištění 
  1997/56 Vyhláška, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek ve znění 
372/2002 
  1997/132 Sb. Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného ve znění 242/1997 
  1997/227 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech ve znění 210/2002 
  1998/105 Vyhláška MŠMT kterou se zrušují některé právní předpisy 
  1998/110 Ústavní zákon o bezpečnosti republiky ve znění 300/2000 
  1998/111 Sb. Zákon o vysokých školách 
  1998/123 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí 
  1998/148 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností 
  1998/167 Sb. Zákon o návykových látkách 
  1999/42 Vyhláška MŠMT o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu 
  1999/106 Zákon o svobodném přístupu k informacím  
  1999/173 Sb. Vyhláška MŠMT, kterou se zrušuje vyhláška MŠMT 400/1991 
  1999/201 Sb. Nařízení vlády - Školní mléko 
  1999/229 Sb. Vyhláška MŠMT - seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání v 
zemědělských oborech 
  1999/269 Sb. Vyhláška o poskytování náležitostí žákům vojenských středních škol 
  1999/306 Zákon o poskytování dotací soukromým školám 
  1999/325 Sb. Zákon o azylu 
  1999/326 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky 
  1999/359 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně dětí 
  2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
  2000/128 Sb. Zákon o obcích 
  2000/129 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení) 
  2000/218 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 
  2000/219 Sb. Zákon o majetku české republiky 
  2000/240 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů  
  2000/250 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
  2000/258 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
  2000/361 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
  2000/404 Sb. Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
  2000/447 Sb. Nařízení vlády o usměrńování výše prostředků vynakládaných na platy... 
  2001/18 Sb. Nařízení vlády  o úpravě náhrady za ztrátu výdělku... 
  2001/106 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 
  2001/108 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol... 
  2001/185 Sb. Zákon o odpadech 
  2001/213 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti 
náležitostí energetického auditu 
  2001/224 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné 
energie 
  2001/257 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon)  
  2001/281 Vyhláška MŠMT, kterou se provádí §9 zákona 240/2000 o krizovém řízení 
  2001/320 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě 



  2001/352 Sb. Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů  
  2001/376 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
  2001/383 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
  2001/430 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních 
složkách státu a státních příspěvkových organizacích 
  2001/464 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 
  2001/494 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu  
  2001/495 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
  2001/498 Sb. Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
  2001/624 Usnesení vlády O pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování kontroly užívání 
počítačových programů 
  2002/109 Sb. Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů  
  2002/114 Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 
  2002/320 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 
okresních úřadů 
  2002/343 Sb. Vyhláška MŠMT  o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího 
řízení na vysokých školách 
  2002/469 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací 
  2002/505 Sb. Vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky 
  2003/6 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb 
  2003/60 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 
  2003/218 Sb. Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 
mládeže 
  2003/221 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců  
  2003/356 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 
zákonů 
  2003/432 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií... 
  2004/18 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 
členských států Evropské unie a o změně některých zákonů o uznávání odborné kvalifikace) 
  2004/40 Sb. Zákon o veřejných zakázkách 
  2004/137 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
  2004/140 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě 
výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004 
  2004/205 Sb. Nařízení vlády o podpoře spotřeby mléka  a mléčných výrobků žáky 
  2004/214 Sb. Zákon o zřízení Univerzity obrany 
  2004/235 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 
  2004/240 Sb. Vyhláška o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách 
hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti 
  2004/375 Sb. Zákon o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava 



  2004/392 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické 
magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie 
  2004/416 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
  2004/435 Sb. Zákon o zaměstnanosti 
  2004/448 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů 
vzdělání (KKOV) 
  2004/499 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
  2004/500 Sb. Zákon Správní řád 
  2004/518 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
  2004/519 Sb. Vyhláška o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o 
rekvalifikaci zaměstnanců 
  2004/524 Sb. Vyhláška o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání  
  2004/561 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) 
  2004/562 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona 
  2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů zákonů 
  2004/569 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě 
výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004  
  2004/587 Sb. Zákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících 
zákonů 
  2004/646 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby  
  2004/671 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách 
  2004/689 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání 
  2005/10 Sb. Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání 
  2005/12 Sb. Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných 
zahraničními školami 
  2005/13 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři  
  2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 
  2005/15 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 
vlastního hodnocení školy 
  2005/16 Sb. Vyhláška o organizaci školního roku 
  2005/17 Sb. Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu 
inspekční činnosti 
  2005/33 Sb. Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních 
jazykových zkouškách 
  2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o 
ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 
  2005/48 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky 
  2005/54 Sb. Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 
  2005/55 Sb. Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání 
  2005/64 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 
  2005/67 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti 
  2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání  



  2005/72 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních  
  2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných  
  2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 
  2005/75 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti 
  2005/84 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených územními samosprávnými celky 
  2005/101 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
  2005/107 Sb. Vyhláška o školním stravování 
  2005/108 Sb. Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 
účelových zařízeních  
  2005/223 Sb. Vyhláška  o některých dokladech o vzdělání 
  2005/251 Sb. Zákon o inspekci práce 
  2005/310 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů 
vzdělání (KKOV) 
  2005/317 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků 
  2005/322 Sb. Vyhláška o dalším studiu 
  2005/329 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti  
  2005/348 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů 
  2005/364 Sb. Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení 
  2005/379 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami 
  2005/410 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých  
  2005/412 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
  2005/455 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů 
vzdělání (KKOV) 
  2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče 
ve střediscích výchovné péče  
  2005/492 Sb. Vyhláška o krajských normativech  
  2005/496 Sb. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb 
stravného 
  2005/534 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti 
  2006/001 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra 
  2006/002 Sb. Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra 
provádějí některá ustanovení školského zákona 
  2006/060 Sb. Vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků 
  2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách  
  2006/110 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu  
  2006/122 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé 
sociální situace studenta  
  2006/137 Sb. Zákon o veřejných zakázkách  
  2006/162 Sb. Zákon o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích 
  2006/179 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 



  2006/187 Sb. Zákon o nemocenském pojištění  
  2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce 
  2006/266 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 
  2006/309 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
  2006/391 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů 
vzdělání (KKOV)  
  2006/438 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné 
výchovy ve školských zařízeních  
  2006/526 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu 
  2006/537 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem  
  2006/549 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007  
  2006/557 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti 
  2006/564 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě  
  2006/567 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě 
  2006/577 Sb. Vyhláška, kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu 
stanoví průměrná cena pohonných hmot  
  2006/590 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních 
překážek v práci 
  2007/12 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti 
  2007/194 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody 
  2007/208 Sb. Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání  
  2007/220 Sb. Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany 
provádějí některá ustanovení školského zákona  
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