Přehled nejdůležitějších předpisů





































ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správy a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole)
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích)
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

