69/2005-22
POKYNY Č. 33
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 13. ledna 2005
o postupu katastrálních pracovišť katastrálních úřadů při vybírání správních poplatků
Změna: 1028/2006-22
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "ČÚZK") vydává podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o
zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, k podrobnější úpravě postupu katastrálních pracovišť
katastrálních úřadů (dále jen "katastrální pracoviště") při vybírání správních poplatků stanovených zákonem č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (dále jen "zákon"), tyto pokyny:

Čl. 1
Poplatník

Poplatníkem 1) správního poplatku (dále jen "poplatek") je podle
a) položky 119 sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu (dále jen "sazebník"), osoba, které je vydáván(a) na
základě její žádosti výpis nebo opis z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních
knih nebo zemských desek, kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či
železničních knih nebo zemských desek, identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel, prvá a další kopie originálu
výše uvedených listin pořízené při vydání tohoto originálu, ověřený opis nebo kopie listiny ze sbírky listin katastru nemovitostí
nebo sbírky listin pozemkové knihy,2) nebo osoba, která žádá o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu (dále
jen "žádost o potvrzení GP"),
b) položky 120 sazebníku osoba, která podala návrh katastrálnímu pracovišti na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru
nemovitostí (dále jen "návrh"),2)
c) položky 3 písm. a) sazebníku účastník řízení, jeho zástupce nebo jiná osoba podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
který žádá o vydání kopie spisu nebo jeho části (dále jen "účastník řízení").

Čl. 2
Vybírání poplatku
(1) Poplatek vybírá katastrální pracoviště, které správní úkon (dále jen "úkon") provádí, podle:
a) položky 119 písm. a), b), c), f) a g) sazebníku jen za vydání výsledku úkonu,
b) položky 119 písm. d) a e) sazebníku za přijetí žádosti o potvrzení GP,
c) položky 120 sazebníku za přijetí návrhu,
d) položky 3 písm. a) sazebníku za vydání kopie z úředních spisů, popřípadě sdělení o negativním nálezu.
(2) Výše poplatku podle položky 119 písm. a) sazebníku za vydání "Výpisu pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
prostory"3) se stanoví podle počtu měrných jednotek, do kterých se počítají pouze parcely a budovy (byty a nebytové prostory
jsou v tomto případě pouze součástí popisu budovy).
(3) Výše poplatku podle položky 119 písm. d) sazebníku se stanoví podle součtu parcel uvedených v novém stavu
geometrického plánu v každém katastrálním území ve sloupci "Označení pozemku parc. číslem".4) Pokud se v jednom
geometrickém plánu např. bude dělit pozemek a současně graficky vyjadřovat rozsah věcného břemene, stanoví se výše
poplatku podle položky 119 písm. d) sazebníku. V případě předložení geometrického plánu pro grafické vyjádření rozsahu více
věcných břemen stanoví se výše poplatku za přijetí jedné žádosti podle položky 119 písm. e) sazebníku.
(4) Za přijetí návrhu podle položky 120 sazebníku předkládaného více katastrálním pracovištím podle zvláštního
předpisu5) vybírá poplatek každé katastrální pracoviště. Při přijetí návrhu, jehož přílohou je listina, která obsahuje nemovitosti
evidované i v obvodu dalšího katastrálního pracoviště téhož katastrálního úřadu, vybírá poplatek katastrální pracoviště, kterému
byl návrh doručen.
(5) Za přijetí návrhu, jehož předmětem je směna nemovitostí evidovaných v obvodu dvou a více katastrálních
pracovišť (bez ohledu na to, zda jsou v územní působnosti jednoho nebo více katastrálních úřadů) podle zvláštního předpisu,6)
vybere poplatek pouze jedno katastrální pracoviště, kterému byl návrh doručen dříve. Obdobně se postupuje u návrhu, jehož
předmětem je zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění manželů nemovitostí
evidovaných v obvodu působnosti dvou a více katastrálních pracovišť, nebo jehož předmětem je vznik, změna či zánik věcného
břemene týkajícího se nemovitostí evidovaných v obvodu působnosti dvou a více katastrálních pracovišť.

(6) Za vydání kopie úředního spisu nebo jeho části vybere katastrální pracoviště poplatek podle položky 3 písm. a)
sazebníku ve výši 15, - Kč za každou i započatou stránku formátu A4 a menší, pořizuje-li kopii na kopírovacím stroji nebo na
tiskárně počítače. Poplatek ve výši 50, - Kč za každou i započatou stránku formátu A4 vybere jen za výpis ze spisu pořizovaný
na psacím stroji nebo klávesnici počítače. Kopie se označí slovem "Kopie". Uvede se číslo řízení, den vyhotovení, jméno a
příjmení zaměstnance, který kopii vyhotovil a připojí se řádkové razítko katastrálního úřadu, který kopii vydal. Dále se kopie
opatří kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo osvobozením od správního poplatku. Pokud je
spis nebo jeho část v digitální formě, vybere katastrální pracoviště za poskytnutí kopie na přinesenou disketu 40 Kč, - a na
přinesené CD nebo ZIP 80, - Kč, a to bez ohledu na počet stránek. Kopie úředního spisu nebo jeho části v digitální formě se
označuje vhodným způsobem na vydaném nosiči slovem "Kopie". Do spisu se poznamená, komu a kdy byly kopie úředního
spisu nebo které jeho části vydány.

Čl. 3
Placení a splatnost poplatku
(1) Poplatky vybírané podle čl. 2 lze kolkovými známkami, jestliže nepřevyšují částku 5000 Kč.7) V ostatních
případech se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu, který zřizuje příslušné katastrální pracoviště u České národní
banky se souhlasem Ministerstva financí (dále jen "zvláštní účet"), převodem z účtu poplatníka nebo poštovní poukázkou typu
A. Poplatník platí poplatky v české měně.
(2) Katastrální pracoviště je povinno přijmout každou platbu na úhradu poplatku, i když není provedena poplatníkem a
zachází s ní stejným způsobem, jako by ji zaplatil poplatník. Vrácení platby tomu, kdo ji za poplatníka zaplatil, není přípustné.8)
(3) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně. Totéž platí i
v případě, pokud je více poplatníků a osvobození od poplatku se nevztahuje na všechny poplatníky.
(4) Jednotlivé díly kolkových známek se vylepují:
A) v případě vydání údajů z katastru nemovitostí dle položky 119 písm. a), b), c), f) a g) sazebníku (Řízení PU v APV ISKN) tak,
že
1. spodní díl kolkové známky se vylepí
a) na písemných žádostech, které se ukládají pro období daného roku v rychlovazači,
b) na tiskopisu ČÚZK č. 9.45-2002 "Poskytnutí údajů katastru nemovitostí za správní poplatky", a to v případech, že jde i o
evidenci hromadných řízení vyřizovaných v úřední dny na počkání (k vylepenému dílu kolkové známky na tiskopisu se uvede
pořadové číslo žádosti v rámci jednoho založeného řízení PU, tiskopisy je možno svazovat do knihy),
c) v ručně vedené Knize s kolkovými známkami na pracovišti, které je mimo dosah počítačové sítě katastrálního pracoviště,
2. horní díl kolkové známky se vylepí na veřejnou listinu;
B) v případě žádosti dle položky 119 písm. d) a e) sazebníku (Řízení PGP v APV ISKN) se celá kolková známka vylepí na
tiskopis ČÚZK č. 6.85-1998 "Žádost o potvrzení geometrického plánu". Žádný z dílů kolkové známky se nelepí ani na záznam
podrobného měření změn (ZMPMZ), ani na geometrický plán.
Pokud katastrální pracoviště zjistí v geometrickém plánu závažné vady a plán nepotvrdí, vrátí jej žadateli se všemi přílohami.9)
V řízení PGP se zaznamená operace "Nepotvrzení GP". Další žádost o potvrzení GP se považuje za novou žádost a žadatel
musí přiložit novou kolkovou známku.
Kolková známka musí být v každém z uvedených případů znehodnocena podle zvláštního předpisu;10)
C) v případě přijetí návrhu podle položky 120 sazebníku se kolkové známky nebo jiné druhy dokladů o zaplacení poplatku
pevně připojí k návrhu nebo ke spisovému obalu. Je-li poplatek zaplacen na zvláštní účet, uvede se ve spisu poznámka s
textem: "SPRÁVNÍ POPLATEK UHRAZEN ve výši ..... Kč dne ..... na zvláštní účet" a odkaz na výpis z účtu.
D) V případě přijetí žádosti podle položky 3 písm. a) sazebníku se kolková známka vylepí při vydání kopie posle písmena A), při
vydání na technickém nosiči dat se celá kolková známka vylepí a znehodnotí na žádosti.10)
(5) Nezaplatí-li poplatník poplatek nebo pokud k písemné žádosti nebyl připojen doklad o úhradě poplatku nebo
kolková známka, vyzve katastrální pracoviště písemně poplatníka k zaplacení poplatku. Písemná výzva musí obsahovat lhůtu
stanovenou pro zaplacení poplatku, tj. lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy a sdělení o možném způsobu a formě úhrady
poplatku. Výzva k úhradě poplatku dále obsahuje poučení, že nezaplatí-li poplatník poplatek ve stanovené lhůtě, katastrální
pracoviště zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede.
(6) Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání u místně příslušného katastrálního pracoviště ve lhůtě 15 dnů
ode dne, který následuje po doručení výzvy.
(7) Zaplatí-li poplatník po lhůtě uvedené v písemné výzvě, postupuje katastrální pracoviště v řízení, jako by byl
poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací
lhůty proti rozhodnutí katastrálního pracoviště o zastavení řízení, pozbývá toto rozhodnutí platnosti a katastrální pracoviště
vyznačí tuto skutečnost formou úředního záznamu ve spisu.
(8) Katastrální pracoviště vydá výsledek provedeného úkonu až po zaplacení poplatku. Lhůty pro vydání rozhodnutí
stanovené zvláštními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy až do prokazatelného zaplacení poplatku.
(9) Úhrada poplatku poplatníkem na základě výzvy se dokladuje zpravidla následujícím způsobem a formou:
a) nalepením kolkové známky11) v požadované hodnotě na zadní straně výzvy, která je vrácena katastrálnímu pracovišti,
b) dokladem prokazujícím úhradu převodem hodnoty poplatku z účtu poplatníka na zvláštní účet (v případě bezhotovostního

převodu z účtu poplatníka je třeba kromě předložení výpisu z tohoto účtu ověřit, zda byl poplatek připsán na zvláštní účet),
c) poštovní poukázkou typu A.
(10) V případě, že žadatel nalepí celou kolkovou známku na žádost nebo na výzvu k zaplacení poplatku nebo úhradu
provede na zvláštní účet (podle čl. 6), a proto horní díl kolkové známky nelze nalepit na veřejnou listinu, uvede se na veřejné
listině poblíž místa, kde by měla být vylepena kolková známka, poznámka s textem: "SPRÁVNÍ POPLATEK UHRAZEN ve výši
.... Kč dne ..... na zvláštní účet".
(11) Kolkové známky se znehodnocují otiskem kulatého razítka katastrálního pracoviště se státním znakem
neodstranitelnou razítkovací barvou, a to tak, aby část otisku razítka byla na kolkové známce a část na listině, na které je
kolková známka nalepena. Při nalepení kolkových známek na výsledek úkonu se nesmějí tyto kolkové známky vzájemně
překrývat.
(12) Doručování vyřízených žádostí, které jsou předmětem správních poplatků podle sazebníku, pro osoby, které se
zdržují v zahraničí, se provádí prostřednictvím českých zastupitelských úřadů. Tyto úřady zajišťují i vybírání správních poplatků.
V případě, že poplatník uhradí správní poplatky přímo na zvláštní účet, je možné doručit výsledek tohoto úkonu poplatníkovi.

Čl. 4
Vrácení poplatku
(1) Katastrální pracoviště, které vybralo poplatek, je povinno jej na žádost osoby, která poplatek zaplatila, vrátit:
a) v plné výši,
aa) nebyl-li proveden požadovaný úkon podle sazebníku a nejde-li o poplatek, který katastrální pracoviště přijalo a jehož
předmětem je žádost podle položky 119 písm. d) a písm. e) sazebníku nebo návrh podle položky 120 písm. a) a písm. b)
sazebníku, nebo
ab) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku (např. v případě, že byl zaplacen poplatek za podání žádosti o
provedení záznamu do katastru), nebo
ac) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle zákona poplatníkem,
b) ve výši, o kterou poplatník zaplatil více než činí sazba v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").
Poplatek nelze vrátit za přijatou žádost o potvrzení GP (položka 119 písm. d/ a písm. e/ sazebníku), které nebylo
možno vyhovět z důvodu neúplnosti podkladů a hrubých chyb.
Poplatek nelze vrátit za přijatý návrh na zahájení řízení o povolení vkladu (položka 120 sazebníku), pokud bylo
katastrálním pracovištěm o něm platně rozhodnuto (vklad byl povolen nebo byl vklad zamítnut nebo bylo řízení zastaveno).
(2) Zaplatí-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí katastrálního pracoviště o zastavení řízení
podle § 5 odst. 4 zákona, vrátí katastrální pracoviště na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen
přesahuje-li výše poplatku 100 Kč.
(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku nebo vrácení přeplatku na poplatku vykoná katastrální pracoviště, které jej vybralo.
Poplatek zaplacený kolkovou známkou lze vrátit jedině na základě rozhodnutí katastrálního pracoviště o vrácení poplatku
zaplaceného kolkovou známkou. Rozhodnutí v obou případech provede katastrální pracoviště na vrub zvláštního účtu.
(4) V případě, kdy nelze poplatek poukázat na účet poplatníka, lze ho vrátit prostřednictvím České pošty, s. p.,
složenkou typu H. Pro tento případ je třeba uzavřít dohodu s Českou poštou, s. p., oddělení služeb na regionálních střediscích.
(5) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavce 1 není přípustný
opravný prostředek.

Čl. 5
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku jsou osvobozeny12)
a) státní orgány (tzn. všechny orgány zákonodárné, soudní a výkonné moci zřízené zákonem) a státní fondy (Státní fond pro
zúrodnění půdy, Státní fond kultury České republiky, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie,
Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní
infrastruktury),
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními
příslušníky cizích států a požívají-li podle mezinárodního práva13) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o
úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou
pověřeny,14)
d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterými jsou pověřeny,
e) osoby, stanoví-li to mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.
(2) Katastrální pracoviště osvobodí požadovaný úkon od poplatku podle odstavce 1 písm. c), pokud územně
samosprávný celek v žádosti uvede, že provedení požadovaného úkonu souvisí s výkonem státní správy, kterým je územně
samosprávný celek pověřen. Osvobozen od správního poplatku není např. návrh na vklad při převodu nemovitosti nebo zři

zřízení jiného věcného práva na základě právního úkonu, jehož účastníkem je územní samosprávný celek jako právnická
osoba. Nejde o výkony související s výkony státní správy.
(3) Fond národního majetku, Pozemkový fond České republiky a další fondy, jako např. investiční fondy, nejsou
státními fondy, ale mohou být osvobozeny pouze jimi prováděné úkony z důvodů uvedených v § 8 odst. 2 zákona.
(4) Od poplatků jsou dále osvobozeny úkony podle § 8 odst. 2 písm. a) až i) zákona a další osoby nebo úkony, a to v
rozsahu, který je uveden u položek 119 a 120 sazebníku.
(5) Osvobození podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona se vztahuje též na právní úpravy obsažené v zákoně č. 172/1991
Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí.
(6) Osvobození od poplatku uvedené u položky 119 sazebníku v odstavci Osvobození pod bodem 3 se vztahuje na
všechny úkony v položce 119 sazebníku, které jsou požadovány v souvislosti s bezplatnými převody bytů, ateliérů a garáží
podle § 24 odstavce 1 až 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších
předpisů, a s bezplatnými převody nebytových prostorů podle § 24 odst. 4 uvedeného zákona o vlastnictví bytů, včetně
souvisejících pozemků. Osvobození se tak vztahuje i na položky 119 písm. d) a e) sazebníku v případě geometrických plánů
pro dělení pozemků souvisejících s uvedenými byty nebo nebytovými prostory nebo pro grafické vyjádření rozsahu věcného
břemene.
(7) Osvobození od poplatku uvedené u položky 120 sazebníku v odstavci Osvobození pod bodem 3 se vztahuje na
přijetí návrhu na vklad vlastnického práva na základě smlouvy o převodu bytu, ateliéru a garáže podle § 24 odst. 1 až 3 zákona
o vlastnictví bytů, na přijetí návrhu na vklad vlastnického práva na základě smlouvy o převodu nebytového prostoru podle § 24
odst. 4 zákona o vlastnictví bytů a na přijetí návrhu na vklad převodu spoluvlastnického podílu k pozemkům (jak bezplatného,
tak úplatného) souvisejícím s byty nebo nebytovými prostory převedenými bezplatně podle zákona o vlastnictví bytů.
Osvobození pod bodem 3 se nevztahuje na přijetí návrhu na vklad prohlášení vlastníka.
(8) U všech úkonů, které byly od poplatku osvobozeny, vyznačí katastrální pracoviště text "OSVOBOZENO OD
SPRÁVNÍCH POPLATKŮ".
Text se vyznačí u úkonu podle
a) položky 119 písm. a), b), c), f) a g) sazebníku na žádosti a na výsledku úkonu,
b) položky 119 písm. d) a e) sazebníku na žádosti o potvrzení GP,
c) položky 120 sazebníku na návrhu a ve spisu.
(9) Úkon je od poplatku podle § 8 odst. 2 písm. a) až i) osvobozen, jen pokud poplatník uvede v žádosti účel, k němuž
má být úkon proveden. Na výsledku tohoto úkonu vyznačí u textu: "OSVOBOZENO OD SPRÁVNÍCH POPLATKŮ" i účel (§ 8
odst. 3 zákona), který poplatník v žádosti uvedl (např. pro účely dědického řízení, číslo jednací pověření, kterým soud notáře
dědickým řízení pověřil, č. j. referátu sociálních věcí, ke kterému je úkon prováděn apod.).

Čl. 6
Zvláštní účet
(1) O zvláštním účtu se neúčtuje, ale vede přesná evidence platebních povinností, jejich úhrada provedených vratek
na základě výpisů z účtů. Název účtu je "Poplatky správní - ČÚZK" s předčíslím 3711, podlomení účtu je: /0710, konstantní
symbol pro platby 1149, jako variabilní symbol lze používat číslo žádosti o úkon. Konstantní symbol pro vratky ze zvláštního
účtu je 4148. U tohoto účtu je povolen debetní zůstatek, aby mohly být vraceny z tohoto účtu přeplatky správních poplatků
zaplacených kolkovou známkou i v případě, že na tomto účtu nejsou vloženy žádné prostředky.
(2) Ke konci každého čtvrtletí musí odpovídat stav účtu skutečně vybraným poplatkům, které byly uhrazeny na tento
účet, tzn. provede se dorovnání za jakékoliv platby, o které byl účet krácen (poštovné poplatky účtované peněžními ústavy), a to
z čerpacího neinvestičního účtu příslušné organizační složku státu resortu. Tento zvláštní účet je vždy k 31.12. běžného roku
Českou národní bankou vynulován.

Čl. 7
Přechodná ustanovení
(1) Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti zákona, vybere se poplatek podle
dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Byla-li písemná žádost nebo návrh o provedení úkonu katastrálního pracoviště podle položky 103 a položky 104
sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doručena katastrálnímu
pracovišti do 15.1.2005 včetně, vybere katastrální úřad poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., ve znění platném do 15.1.2005.

Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušují se Pokyny č. 12 o postupu katastrálních pracovišť při vybírání správních poplatků podle platné právní úpravy
ze dne 30.1.1995 č. j. 108/1995-22, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.4.1995 č. j. 1709/1995-22, dodatku č. 2 ze dne 22.12.1995
č. j. 7272/1995-22, dodatku č. 3 ze dne 17.12.1997 č. j. 4636/1997-22, dodatku č. 4 ze dne 15.1.2003, č. j. 6567/2002-22 a

dodatku č. 5 ze dne 16.12.2003 č. j. 6775/2003-22.

Čl. 9
Účinnost
Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 16. ledna 2005.
Ing. Oldřich Pašek, v. r .
místopředseda
____________________

1) § 3 odst. 1 zákona.
2) § 4 zákona č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 69 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5) § 34 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) § 34 odst. 2 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) § 6 odst. 8 zákona.
8) § 59 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 72 odst. 4 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10) § 3 odst. 5 vyhlášky č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách.
11) Vyhláška č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách, ve znění vyhlášky č. 264/1997 Sb.
12) § 8 zákona.
13) Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích a č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
14) § 7 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů.

