
Nejdůležitější používané předpisy 

 

Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve  

                                          školských zařízeních, v platném znění 

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění  

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění  

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

           v platném znění    

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

                                          v platném znění 

Zákon č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění 

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služně, v platném znění 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon o předškolním, základní, středním, vyšším 

                                          odborném a jiném vzdělávání, v platném znění 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění 

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 



Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby,  

                                             v platném znění 

Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném  

                                               znění 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz  

                                               zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 

                                                dětí a mladistvých, v platném znění 

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní  

                                               výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních,  

                                               v platném znění 

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

                                                         veřejných službách, v platném znění 

čl. 13 Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů)  


