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250/2016 zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
251/2016 zákon o některých přestupcích
37/1992 vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

382/2017 vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních
čekatelů a o odborné justiční zkoušce
104/2013 zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
283/1993 zákon o státním zastupitelství
361/2013 vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených
státem v souvislosti s převzetím odsouzeného
23/1994 vyhláška o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček
některých státních zastupitelství a podrobnostech
o úkonech prováděných právními čekateli
383/2017 vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů
a o závěrečné zkoušce
201/1997 zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb, o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Správní řád, přestupky
- Občanský soudní řád,
- Advokáti, soudy
a soudci
Advokáti, soudy
a soudci

Mezinárodní justiční
spolupráce

Odměňování soudců
a představitelů státu,
odměňování státních
zástupců, odměňování
příslušníků
bezpečnostních sborů

555/1992 zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
273/2008 zákon o Policii České republiky
442/2008 vyhláška o podrobnostech evidence letadel provozovaných Poli Služební poměr,
Policie ČR
cií České republiky
468/2008 nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních čini
telů České republiky
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