Zákony vztahující se k sociálně-právní ochraně dětí
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Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně
dětí.
Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o
stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgánysociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace
v oblasti náhradní rodinné péče.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 928-§975).
Zákon č. 109/ 2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
Zákon č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb.
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
Zákon č. 218/2003 sb., o soudnictví ve věcech mládeže.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 110/2006., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné
výchovy ve školských zařízeních.
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů.
Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací
péče ve střediscích výchovné péče.
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád.
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.
Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě.
Zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Sbírky zákonů naleznete na stránce http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

