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Oblasti zájmu

 

A
Advokacie - právní pomoc Amnestie Arbitráž, rozhodčí řízení
Autorské právo (patenty,
vynálezy)
B

Bankovnictví Bezpečnost práce a ochrana
zdraví Bytové hospodářství

C
Ceny - kalkulace Cestovní, stěhovací aj. výdaje Církve
Cizina - cizinci
D

Daně - dávky Děti - mladiství Devizové hospodářství,
styk s cizinou

Dobrovolné organizace Dodávky Doprava
Doručování Družstva Důkaz
E
Energetika Evropská unie
F
Finance - ekonomika Fondy
G
Geodézie a kartografie - změny
území
H
Hospodářské vztahy a závazky
(nár. majetek, st. podniky)
I
Informační technologie Inspekce a kontrola Investice
J
Jedy a látky škodlivé zdraví
K

Krizové situace Konkurz Kultura - umění (hry,
loterie, veřejné sbírky)

L
Letecká doprava
M

Majetek Mezinárodní smlouvy Míry - normy (normalizace
a měření, zkušebnictví)

Mzdy, platy, odměňování
N
Nábor a rozmisťování
pracovníků Náhrady - příspěvky Notářství
O
Občané - občanská práva Obchod a služby Obchodní společnosti
Odbory Odvody Ostatní doprava
Ozbrojené sbory
P

Paliva a energetika Památky (archivnictví)
Peněžní služby
(pohledávky, úvěry,
úroky)

Plány - plánování Platební a zúčtovací styk Podnikání - privatizace
Pojišťovnictví Politické strany - sdružování

občanů
Poplatky (místní, soudní,
notářské, správní)

Požární ochrana Pracovně právní vztahy
(pracovní poměr) Právní pořádek

EPIS

https://www.novyepis.cz/clanek/384683
https://www.novyepis.cz/clanek/384685
https://www.novyepis.cz/clanek/384686
https://www.novyepis.cz/clanek/384687
https://www.novyepis.cz/clanek/384687
https://www.novyepis.cz/clanek/384764
https://www.novyepis.cz/clanek/384765
https://www.novyepis.cz/clanek/384765
https://www.novyepis.cz/clanek/384766
https://www.novyepis.cz/clanek/384767
https://www.novyepis.cz/clanek/384779
https://www.novyepis.cz/clanek/384781
https://www.novyepis.cz/clanek/384782
https://www.novyepis.cz/clanek/384785
https://www.novyepis.cz/clanek/384786
https://www.novyepis.cz/clanek/384787
https://www.novyepis.cz/clanek/384787
https://www.novyepis.cz/clanek/384801
https://www.novyepis.cz/clanek/385034
https://www.novyepis.cz/clanek/384803
https://www.novyepis.cz/clanek/384804
https://www.novyepis.cz/clanek/384805
https://www.novyepis.cz/clanek/384806
https://www.novyepis.cz/clanek/384865
https://www.novyepis.cz/clanek/384866
https://www.novyepis.cz/clanek/384867
https://www.novyepis.cz/clanek/384868
https://www.novyepis.cz/clanek/384869
https://www.novyepis.cz/clanek/384869
https://www.novyepis.cz/clanek/384870
https://www.novyepis.cz/clanek/384870
https://www.novyepis.cz/clanek/384871
https://www.novyepis.cz/clanek/384872
https://www.novyepis.cz/clanek/384873
https://www.novyepis.cz/clanek/384874
https://www.novyepis.cz/clanek/384876
https://www.novyepis.cz/clanek/384877
https://www.novyepis.cz/clanek/384878
https://www.novyepis.cz/clanek/384878
https://www.novyepis.cz/clanek/385048
https://www.novyepis.cz/clanek/384879
https://www.novyepis.cz/clanek/384880
https://www.novyepis.cz/clanek/384881
https://www.novyepis.cz/clanek/384881
https://www.novyepis.cz/clanek/384882
https://www.novyepis.cz/clanek/384883
https://www.novyepis.cz/clanek/384884
https://www.novyepis.cz/clanek/384885
https://www.novyepis.cz/clanek/384887
https://www.novyepis.cz/clanek/384888
https://www.novyepis.cz/clanek/384889
https://www.novyepis.cz/clanek/384890
https://www.novyepis.cz/clanek/384892
https://www.novyepis.cz/clanek/385036
https://www.novyepis.cz/clanek/385036
https://www.novyepis.cz/clanek/385036
https://www.novyepis.cz/clanek/384919
https://www.novyepis.cz/clanek/384920
https://www.novyepis.cz/clanek/384921
https://www.novyepis.cz/clanek/384921
https://www.novyepis.cz/clanek/384922
https://www.novyepis.cz/clanek/384922
https://www.novyepis.cz/clanek/384923
https://www.novyepis.cz/clanek/384924
https://www.novyepis.cz/clanek/384924
https://www.novyepis.cz/clanek/384925
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Prezident Prokuratura - státní
zastupitelství

Průmysl a technika
(sběrné suroviny)

Příroda a životní prostředí
(odpady) Půda a nemovitosti Působnost
R
Rehabilitace Rodina Rozpočet
Ř
Řízení před soudem
S
Sdělovací prostředky Silniční doprava Smlouvy

Spolky
Sociálně ekonomické
informace (klasifikace,
statistika)

Sociální, nemocenské a
důchodové pojištění a
zabezpečení

Soudnictví (nálezy) Spoje a telekomunikace Sport - tělesná výchova
Správní řízení Státní a místní správa Státní symboly
Státní vyznamenání a ocenění Stavebnictví
Š
Škoda Školství a pedagogika
T
Těžba, důlní činnost a geologie Trestní právo
Ú
Ústavní zákony
V
Věda - výzkum Veterinární péče Vodní a lesní hospodářství
Vodní doprava Vojsko Volby
Výbušniny - hořlaviny Výkon rozhodnutí (exekuce)
Z

Zastupitelské sbory Zbraně a střelivo Zdravotnictví a zdravotní
pojištění

Zemědělství Znalci a tlumočníci
Ž
Železniční doprava

  EPIS

https://www.novyepis.cz/clanek/384926
https://www.novyepis.cz/clanek/384926
https://www.novyepis.cz/clanek/384927
https://www.novyepis.cz/clanek/384938
https://www.novyepis.cz/clanek/384939
https://www.novyepis.cz/clanek/384940
https://www.novyepis.cz/clanek/384941
https://www.novyepis.cz/clanek/385055
https://www.novyepis.cz/clanek/384942
https://www.novyepis.cz/clanek/384944
https://www.novyepis.cz/clanek/384945
https://www.novyepis.cz/clanek/384945
https://www.novyepis.cz/clanek/384945
https://www.novyepis.cz/clanek/384946
https://www.novyepis.cz/clanek/384946
https://www.novyepis.cz/clanek/384946
https://www.novyepis.cz/clanek/384968
https://www.novyepis.cz/clanek/384969
https://www.novyepis.cz/clanek/384970
https://www.novyepis.cz/clanek/384971
https://www.novyepis.cz/clanek/385050
https://www.novyepis.cz/clanek/384972
https://www.novyepis.cz/clanek/384973
https://www.novyepis.cz/clanek/384975
https://www.novyepis.cz/clanek/384976
https://www.novyepis.cz/clanek/384977
https://www.novyepis.cz/clanek/384999
https://www.novyepis.cz/clanek/385047
https://www.novyepis.cz/clanek/385000
https://www.novyepis.cz/clanek/385001
https://www.novyepis.cz/clanek/385002
https://www.novyepis.cz/clanek/385003
https://www.novyepis.cz/clanek/385005
https://www.novyepis.cz/clanek/385006
https://www.novyepis.cz/clanek/385007
https://www.novyepis.cz/clanek/385008
https://www.novyepis.cz/clanek/385008
https://www.novyepis.cz/clanek/385009
https://www.novyepis.cz/clanek/385010
https://www.novyepis.cz/clanek/385011
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