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Zá kon č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení) 

 
I. Obecná ustanovení 
II. Občané kraje 
III. Působnost kraje 
IV. Orgány kraje 
V. Orgány zastupitelstva a rady 
VI. Dozor nad výkonem samostatné 

působnosti 
VII. Vztah ministerstva ke krajům 
VIII. Ustanovení společná, 

přechodná a závěrečná 
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Zá kon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení 

 
I. Obecná ustanovení 
II. Samostatná působnost obce 
III. Přenesená působnost 
IV. Orgány obce 
V. Orgány zastupitelstva obce a 

rady obce 
VI. Dozor 
VII. Statutární města 
VIII. Ustanovení společná a 

přechodná 
IX. Závěrečná ustanovení 
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Zá kon č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů 
 

 

I. Obecná ustanovení 
II. Finanční hospodaření územních 

samosprávných celků 
III. Rozpočtový proces 
IV. Organizace územních 

samosprávných celků 
V. Hospodaření svazku obcí 
VI. Přechodná a závěrečná ustanovení 
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Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
I. Úvodní ustanovení 
II. Střednědobý výhled, státní rozpočet a  

rozpočtové provizorium 
III. Účast st. rozp. na  financování a  poskytování 

dotací a  návratných f inančních výpomocí 
IV. Hodnocení plnění st. rozp., rozpočtů st. 

fondů, rozp. obcí a  rozp. krajů a  časové 
určení a  účelovost prostředků st. rozpočtu 

V. Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných, 
rozpočtová opatření a  v ládní rozpočtová 
rezerva 

VI. Státní fondy 
VII. Státní závěrečný účet a  vypracování jeho 

návrhu 
VIII. Mimořádný st. záv. účet, nouzový st. 

rozpočet a  válečný st. rozpočet 
IX. Řízení likvidity státní pokladny a státního 

dluhu a státní finanční aktiva a pasiva 
X. Hospodaření s prostředky národního fondu 
XI. Finanční kontro la 
XII. Porušení rozpočtové kázně 
XIII. Hospodaření organizačních složek státu 

a příspěvkových organizací 
XIV. Ustanovení spo lečná a přechodná 
XV. Zrušovací ustanovení 
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Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení výnosu některých daní územním 

samosprávným celkům a některým 
státním fondům (zákon o rozpočtovém 

určení daní) 
 

1. Předmět úpravy 
2. Základní pojmy 
3. Daňové příjmy rozpočtů krajů 
4. Daňové příjmy rozpočtu obcí 
5. Daňové příjmy Státního fondu 

dopravní infrastruktury 
6. Převod daňových příjmů 
7. Ustanovení přechodná  
8. Účinnost 
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Zá kon č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích 
 
I. Obecná ustanovení 
II. Hospodaření s majetkem státu 
III. Nakládání s majetkem  
IV. Společná ustanovení  
V. Ustanovení přechodná, zrušovací a 

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

 
I. Obecná ustanovení 
II. Podpora regionálního rozvoje 
III. Působnost správních úřadů, 

krajů a obcí při podpoře 
regionálního rozvoje 

IV. Koordinace hospodářské a 
sociální soudržnosti 

V. Závěrečná ustanovení 
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Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné 
podpoře 

 
I. Obecná ustanovení 
II. Výjimky ze zákazu veřejné 

podpory 
III. Řízení a povolování výjimek 

před úřadem 
IV. Informační povinnost, evidence a 

kontrola poskytování veřejných 
podpor 

V. Řízení o zrušení poskytnuté 
veřejné podpory 

VI. Přechodná a závěrečná 
ustanovení 

 
 
 


