
 

Část zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn  

 

§ 2  

Základní ustanovení 

 

 (1) Vláda může financovat činnosti, kterými zajišťuje funkce státu, pouze 

prostřednictvím státního rozpočtu a Národního fondu, pokud tento nebo zvláštní zákon 

nestanoví jinak.2)  

  

 (2) Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.  

  

 (3) Na peněžní prostředky státního rozpočtu není právní nárok, nestanoví-li zvláštní 

právní předpis jinak.  

  

 (4) V rozpočtech organizačních složek státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při 

sledování čerpání rezervního fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů 

a při pohybech na účtech státních finančních aktiv a financujících položek podle § 3 písm. i) 

se uplatňuje jednotné třídění příjmů a výdajů (dále jen "rozpočtová skladba"), které stanoví 

Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.  

  

 (5) Z důvodů zvláštního charakteru činnosti může ministerstvo vydat pro zpravodajské 

služby České republiky2a) zvláštní postupy pro jejich finanční hospodaření2b). 

 

§ 3 

Pojmy 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

h) peněžními prostředky státní pokladny souhrn peněžních prostředků na 

1. příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu, 

2. účtech státních finančních aktiv, 

3. účtech ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu, 

s výjimkou účtů, které ministerstvo za tímto účelem zřizuje v bankách a pobočkách 

zahraničních bank4) (dále jen „banka“) nebo bankách v zahraničí,  
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4. účtech finančních a celních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou 

následně určeny rozpočtům územních samosprávných celků3), státním fondům, Národnímu 

fondu, rezervním fondům organizačních složek státu, do státních finančních aktiv a na účtech 

určených ke správě peněžních prostředků z vybraných cel určených k odvodům do vlastních 

zdrojů Evropské unie3a), 

5. účtech rezervních fondů organizačních složek státu a účtech fondů kulturních a sociálních 

potřeb organizačních složek státu, 

6. účtech cizích prostředků, účtech, u kterých z povahy příjmů a výdajů dané právním 

předpisem vyplývá, že nejsou součástí příjmů nebo výdajů státního rozpočtu, samostatných 

běžných účtech závodního stravování, účtech sdružených prostředků (§ 72), 

7. účtech příspěvkových organizací, 

8. státních fondů a Národního fondu, 

9. zvláštních účtech ministerstva podle zákona, kterým se ruší Fond národního majetku České 

republiky, 

10. účtech státní organizace Správa železniční dopravní cesty určených k příjmu dotací ze 

státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu, 

11. účtech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí určených k příjmu 

dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního 

fondu; tyto účty územních samosprávných celků jsou určeny též k příjmu výnosů daní nebo 

podílu na nich, převáděných těmto příjemcům správcem daně podle zákona upravujícího 

rozpočtové určení daní, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným 

oznámením ministerstvu a správci daně, 

12. účtech Regionálních rad regionů soudržnosti určených k příjmu dotací a návratných 

finančních výpomocí ze státního rozpočtu a Národního fondu na financování programů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie podle zákona upravujícího podporu 

regionálního rozvoje, 

13. účtech veřejných výzkumných institucí určených k příjmu podpor výzkumných záměrů 

nebo projektů výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu podle zákonů upravujících veřejné 

výzkumné instituce a podporu výzkumu a vývoje a dotací na další činnost ze státního 

rozpočtu, 

14. účtech veřejných vysokých škol určených k příjmu příspěvků ze státního rozpočtu na 

vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí 

činnost, k příjmu podpor výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze státního rozpočtu 

podle zákona upravujícího vysoké školy a dotací ze státního rozpočtu a Národního fondu, 
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11. účtech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí určených 

k příjmu prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního 

fondu a dalších prostředků, které si na ně územní samosprávné celky nebo dobrovolné 

svazky obcí převedou nebo je na ně přijmou; tyto účty územních samosprávných celků 

jsou určeny též k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich, převáděných těmto 

příjemcům podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, pokud územní 

samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným oznámením ministerstvu a správci 

daně, 

12. účtech Regionálních rad regionů soudržnosti určených k příjmu prostředků 

poskytovaných ze státního rozpočtu a Národního fondu a dalších prostředků, které si na 

ně Regionální rady regionů soudržnosti převedou nebo je na ně přijmou, 

13. účtech veřejných výzkumných institucí určených k příjmu prostředků 

poskytovaných ze státního rozpočtu a Národního fondu a dalších prostředků, které si na 

ně veřejné výzkumné instituce převedou nebo je na ně přijmou, 

14. účtech veřejných vysokých škol určených k příjmu prostředků poskytovaných ze 

státního rozpočtu a Národního fondu a dalších prostředků, které si na ně veřejné vysoké 

školy převedou nebo je na ně přijmou, 

15. účtech Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, včetně zvláštního účtu 

veřejného zdravotního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění47), účtech resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťoven a svazů zdravotních pojišťoven, 

______________________________ 

47) § 20 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.“. 

 

15. 16. účtech dalších právnických osob vedených se souhlasem ministerstva u České národní 

banky, 

 

 

§ 6 

 

Příjmy státního rozpočtu 

 

(1) Příjmy státního rozpočtu tvoří, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 

i) příjmy z prodeje a nájmu majetku České republiky, se kterým hospodaří organizační složka 

státu, a příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří 
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příspěvkové organizace; to neplatí pro příjmy z prodeje majetku České republiky nabytého 

darem a děděním [§ 48 odst. 2 písm. c)] a majetku České republiky, se kterým je příslušné 

hospodařit Ministerstvo obrany [§ 48 odst. 2 písm. d)], 

  

§ 7 

 

Výdaje státního rozpočtu  

 

 (1) Ze státního rozpočtu se hradí  

  

a) výdaje na činnost organizačních složek státu a výdaje na činnost příspěvkových organizací 

v jejich působnosti, kterými jsou příspěvky na provoz, dotace na financování programů a akcí 

(§ 12 a 13), dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 

Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů, a 

dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou 

České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského 

hospodářského prostoru, finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české 

spolupráce (dále jen „finanční mechanismus“),  

  

b) výdaje na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, dávky úrazového 

pojištění, dávky státní sociální podpory, ostatní sociální dávky, výdaje na podporu v 

nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a na aktivní politiku zaměstnanosti,  

  

c) dotace a návratné finanční výpomoci územním samosprávným celkům na jinou než 

podnikatelskou činnost,  

  

d) dotace a návratné finanční výpomoci právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou 

činnost,7)  

  

e) dotace spolkům8) a příspěvky politickým stranám,9)  

  

f) dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí,10) a 

fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to 

výhradně na tyto účely,  

  

g) dotace státním fondům a návratné finanční výpomoci,  

  

h) dotace fyzickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost a zabývají se chovem 

včel, drží plemeníky za účelem zajištění přirozené plemenitby hospodářských zvířat11) nebo 

jsou vlastníky nebo nájemci lesa,  

  

i) dotace nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem,  

  

j) dotace a návratné finanční výpomoci Regionálním radám regionů soudržnosti11a),  

  

k) dotace dobrovolným svazkům obcí,  
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l) peněžité vklady státu do akciových společností,11b)  

  

m) nákup cenných papírů,  

  

n) peněžní dary poskytnuté do zahraničí,  

  

o) vklady, příspěvky mezinárodním organizacím a dotace,  

  

p) výdaje na realizaci státních záruk,  

  

r) výdaje související s plněním závazků k Evropským společenstvím,  

  

s) příspěvky fyzickým osobám podle zvláštního zákona,  

  

t) výdaje související s dluhovou službou,  

  

u) další výdaje stanovené zvláštním zákonem,  

  

v) výdaje na vládní úvěry,  

  

w) dotace fyzickým a právnickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost, na 

výstavbu, opravy, modernizace a rekonstrukce bytového fondu a na výstavbu technické 

infrastruktury,  

  

x) dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu a. s. , na financování 

hlavních činností vymezených jeho zakladatelem,  

  

y) dotace a návratné finanční výpomoci evropským seskupením pro územní spolupráci11a). , 

 

z) výdaj podle přímo použitelných předpisů Evropské unie do finančního nástroje48) 

nebo fondu fondů49) v souladu s uzavřenou dohodou o financování50). 

 ______________________________ 

48) čl. 2 písm. p) nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a 

Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu 

Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, v platném znění. 

49) čl. 2 odst. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 

prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro 

rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006, v platném znění. 

50) čl. 38 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, v platném 

znění. 
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§ 14  

(10) Příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci je povinen ji s poskytovatelem 

vypořádat v rámci finančního vypořádání (§ 75). Věta první se nevztahuje na dotaci, která 

byla příjemci poskytnuta ve výši výdajů, případně nákladů, které příjemce uhradil z 

vlastních zdrojů před jejím poskytnutím.“. 

 

 

§ 14d  

 

 (1) Zanikající obchodní společnost nebo družstvo oznámí způsobem, jakým byl 

zveřejněn projekt fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, ještě před podáním 

návrhu na zápis fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka obchodnímu rejstříku nebo 

zahraničnímu obchodnímu rejstříku, že  

  

a) vrátila dotaci nebo návratnou finanční výpomoc podle § 14c,  

  

b) byl udělen souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci podle § 14a odst. 5, nebo  

  

c) byl zamítnut souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci podle § 14b a že byla splněna povinnost uložená tímto 

rozhodnutím.  

  

 (2) Právní nástupce příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci odpovídá za 

porušení rozpočtové kázně i v případě, že k porušení rozpočtové kázně došlo předtím, než 

nastaly právní účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, i když na něj práva a 

povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nepřešly. Je-li 

právních nástupců příjemce více, odpovídají za porušení rozpočtové kázně všichni společně a 

nerozdílně.  

  

 (3) Ustanovení § 14a až § 14d odst. 1 a 2 se použijí přiměřeně i při přemístění sídla 

české obchodní společnosti nebo družstva do zahraničí a při slučování, splývání a rozdělování 

školských právnických osob a příspěvkových organizací.  

  

 § 14e  

 

 (1) Poskytovatel nemusí vyplatit dotaci nebo její část, domnívá-li se důvodně, že její 

příjemce v přímé souvislosti s ní porušil povinnosti stanovené právním předpisem nebo 

nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta; je-li stanoven nižší 

odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 14 odst. 6, výše nevyplacené části dotace musí 

být stanovena v rámci částek vypočítaných podle § 14 odst. 6. Přitom v rámci procentního 

rozmezí přihlédne poskytovatel k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. 

Nevyplatit dotaci nebo její část nelze při nedodržení povinnosti podle § 14 odst. 4 písm. k).  

  

 (2) Poskytovatel o opatření podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu vhodným 

způsobem informuje příjemce. Příjemce může do 15 dnů ode dne, kdy tuto informaci obdržel, 

podat poskytovateli proti tomuto opatření námitky. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v 

čele poskytovatele.  
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 (3) V rozhodnutí o námitkách se rozhodne o tom, zda opatření poskytovatele bylo plně 

oprávněné, částečně oprávněné nebo zda oprávněné nebylo. Proti rozhodnutí o námitkách se 

nelze odvolat.  

  

 (4) Bylo-li opatření poskytovatele v rozhodnutí o námitkách posouzeno jako plně 

oprávněné, poskytovatel dotaci nebo její část příjemci nevyplatí. Bylo-li posouzeno jako 

částečně oprávněné, poskytovatel vyplatí příjemci část dotace, kterou mu neoprávněně 

nevyplatil. Bylo-li posouzeno jako neoprávněné, poskytovatel příjemci vyplatí nevyplacenou 

dotaci nebo její část. Poskytovatel vyplatí příjemci dotaci nebo její část, kterou mu 

neoprávněně nevyplatil, do pěti pracovních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o námitkách.  

  

 (5) Poskytovatel informuje o opatření podle odstavce 1 a o rozhodnutí o námitkách 

podle odstavce 3 vhodným způsobem bez zbytečného odkladu finanční úřad.  

  

 (6) Provede-li poskytovatel opatření podle odstavce 1, může pokračovat v proplácení 

zbývající části dotace.  

  

 § 14f  

 

 (1) Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce dotace k provedení 

opatření k nápravě22) v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně 

domnívá, že příjemce dotace v přímé souvislosti s ní porušil podmínku,  

  

a) za které byla dotace poskytnuta,  

  

b) u níž poskytovatel podle § 14 odst. 6 stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším 

odvodem, než kolik činí celková částka dotace, a  

  

c) jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.  

  

 (2) V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě podle odstavce 1 

nebo vrátil dotaci nebo její část podle odstavce 3, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 

kázně.  

  

 (3) Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části v jím 

stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce 

dotace v přímé souvislosti s ní  

  

a) porušil povinnost stanovenou právním předpisem, s výjimkou povinnosti podle § 14 odst. 4 

písm. k),  

  

b) nedodržel účel dotace, nebo  

  

c) porušil jinou podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u které nelze vyzvat k provedení 

opatření k nápravě podle odstavce 1.  

  

 (4) Výše částky navržené ve výzvě k vrácení dotace nebo její části musí být stanovena 

v rámci částek vypočítaných podle § 14 odst. 6.  
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 (5) Vrácená dotace nebo její část se dnem jejího vrácení započítává do plnění 

povinnosti provést odvod za porušení rozpočtové kázně.  

  

 (6) Částku vrácenou na základě výzvy k vrácení dotace nebo její části přijímá 

poskytovatel na účet cizích prostředků a poté ji rozdělí a zašle na jednotlivé účty obdobně 

podle § 44a odst. 2 a 3.  

  

 (7) Poskytovatel bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informuje příslušný 

finanční úřad o  

  

a) vydání výzvy k provedení opatření k nápravě a o vydání výzvy k vrácení dotace,  

  

b) tom, jak bylo na výzvu reagováno.  

 

 

§ 26 

(1) Náležitosti žádosti o rozpočtové opatření jsou 

a) druh rozpočtového opatření podle § 23 odst. 1 písm. a) a c) až f), 

b) výše částky, která je předmětem rozpočtového opatření, 

c) podrobné zdůvodnění navrhovaného rozpočtového opatření, 

d) v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či 

nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání 

jejího rozpočtu, 

e) v případě návrhu na snížení výdajů označení organizační složky státu, které má případně 

být o tyto prostředky rozpočet zvýšen, 

f) v případě žádosti o snížení rozpočtovaných příjmů návrh na snížení výdajů ve stejné výši, 

g) název závazných ukazatelů, kterých se navrhované rozpočtové opatření týká, včetně 

uvedení položky a paragrafu, 

h) aktualizované údaje informačního systému podle § 12 odst. 4. 

 

§ 33 

Správa peněžních prostředků státní pokladny 

 

(1) Peněžní prostředky státní pokladny jsou odděleně vedeny na účtech uvedených v § 3 

písm. h) (dále jen „účty podřízené státní pokladně“). 

(2) Souhrnné účty státní pokladny a účty podřízené státní pokladně vede Česká národní banka 

v korunách českých a v jednotné evropské měně, případně v dalších měnách dohodnutých ve 

smlouvě podle odstavce 4. K účtům poskytuje Česká národní banka platební služby41). Účty 
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podřízené státní pokladně jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny, a to 

podle jednotlivých měn, ve kterých jsou účty podřízené státní pokladně vedeny. 

(3) Celkový součet peněžních prostředků na účtech podřízených jednotlivým souhrnným 

účtům státní pokladny nesmí být záporný. 

(4) Obsah a rozsah činností týkajících se vedení souhrnných účtů státní pokladny, včetně 

podmínek úročení zůstatků na těchto účtech, určuje smlouva mezi ministerstvem a Českou 

národní bankou. 

(5) Zůstatky účtů podřízených státní pokladně jsou součástí vládní finanční statistiky a jejich 

evidenci zajišťuje ministerstvo. 

(6) Organizační složky státu a právnické osoby, které mají finanční vztah ke státní pokladně, 

jsou povinny poskytovat ministerstvu informace pro průběžné sledování vývoje peněžních 

prostředků a pro kontrolu jejich použití, a to podle pravidel stanovených ministerstvem. 

(6) Majitelé účtů podle § 3 písm. h) jsou povinni poskytovat ministerstvu informace pro 

průběžné sledování vývoje peněžních prostředků na těchto účtech a pro kontrolu jejich 

použití, a dále jsou povinni udělit České národní bance souhlas s poskytováním 

informací o stavu a pohybech peněžních prostředků na těchto účtech ministerstvu. 

(7) Úroky ze souhrnného účtu jsou příjmem státního rozpočtu a úhrady za bankovní služby u 

účtů podle § 3 písm. h) bodů 1 až 9  1 až 10 a 15 jsou výdajem státního rozpočtu. 

(8) Majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 10 až 15  11 až 14 a 16 mohou převést peněžní 

prostředky na nich vedené na účty, které nejsou podřízeny státní pokladně. Peněžní 

prostředky státní pokladny vedené na účtech podle § 3 písm. h) bodů 1 až 9  1 až 10 a 15 

nesmějí být vedeny mimo účty podřízené státní pokladně. Ministerstvo může kontrolovat 

dodržování této povinnosti. Majitelům účtů podle § 3 písm. h) bodů 10 až 15 je Česká národní 

banka oprávněna ve vztahu k těmto účtům poskytovat pouze platební služby podle zákona o 

platebním styku41a) spočívající v provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, 

k němuž dává platební příkaz plátce, jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné 

peněžní prostředky jako úvěr, a to i za použití platebního prostředku spočívajícího v aplikaci 

elektronického bankovnictví. 

(9) Majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 10 až 15  11 až 14 a 16 obdrží od ministerstva 

namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující; v tomto případě Česká národní banka 

neověřuje rezervaci postupem podle § 34 odst. 5. Výši peněžního plnění nahrazujícího úrok 

stanoví ministerstvo oznámením na svých internetových stránkách. 

(10) Platební režim výdajů zpravodajských služeb České republiky2a) se řídí zvláštním 

režimem dohodnutým s ministerstvem. 
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(11) Majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 14 a 16 se mohou za účelem zvýšení 

efektivity řízení likvidity státní pokladny s ministerstvem dohodnout, že peněžní 

prostředky ponechají uloženy na účtu podřízeném státní pokladně v dohodnuté výši a na 

předem stanovenou dobu. Součástí této dohody je též sjednání výše peněžního plnění 

nahrazujícího úrok poskytovaného majitelům účtů ministerstvem podle odstavce 9. 

 

§ 34 

Řízení likvidity státní pokladny 

 

(1) Ministerstvo provádí opatření potřebná k překonání pokladního nesouladu mezi příjmy a 

výdaji státního rozpočtu až do výše 15 % celkových výdajů státního rozpočtu, schválených 

zákonem o státním rozpočtu, nebo rozpočtového provizoria, přijetím zápůjčky, úvěru nebo 

vydáním a prodejem státních dluhopisů. Oprávnění k překonání pokladního nesouladu mezi 

příjmy a výdaji státního rozpočtu se zvyšuje v případě zákonem schváleného schodku státního 

rozpočtu, a to o výši tohoto schodku, a dále v případě časového nesouladu mezi výdaji 

peněžních prostředků rozpočtovaných jako vlastní zdroje Evropské unie vycházející z daně z 

přidané hodnoty a založené na hrubém národním důchodu11f) a požadavky na tyto vlastní 

zdroje stanovenými rozpočtem Evropské unie, a to do výše tohoto nesouladu. 

(2) Ministerstvo je oprávněno řešit krytí schodku státního rozpočtu předchozího roku vydáním 

státních dluhopisů až do doby konečného rozhodnutí Poslanecké sněmovny o způsobu řešení 

tohoto schodku. 

(3) Přebytky prostředků na jednotlivých souhrnných účtech státní pokladny může ministerstvo 

krátkodobě ukládat nebo investovat na finančním trhu nebo z nich poskytovat krátkodobé 

zápůjčky a úvěry právnickým osobám podle § 35 odst. 5 a jiným státům; disponibilní 

zůstatky peněžních prostředků na jednotlivých účtech podřízených souhrnným účtům státní 

pokladny se těmito operacemi nemění. Ustanovení § 36 odst. 6 tím není dotčeno. 

(4) Dříve než organizační složce státu vznikne právní důvod pro výdej peněžních prostředků 

státního rozpočtu, rezervuje organizační složka státu příslušná k platbě předpokládanou výši 

těchto prostředků ve svém rozpočtu, a to v rozsahu třídění daného rozpočtovou skladbou. 

Takto stanovenou výši rezervace může organizační složka státu měnit, nebo může rezervaci 

zrušit. Předběžná řídící kontrola podle zvláštního právního předpisu22) musí být provedena 

před provedením rezervace. Nebyla-li úhrada výdeje provedena do konce rozpočtového roku, 

musí být rezervace potvrzena nejpozději do konce ledna následujícího rozpočtového roku, a to 

vždy před provedením platby. 
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(5) Česká národní banka ověřuje provedení rezervace peněžních prostředků v rozpočtovém 

systému podle odstavce 4 po předání platebního příkazu na vrub účtu organizační složky 

státu. Nejsou-li v rozpočtu organizační složky státu odpovídající peněžní prostředky 

rezervovány, Česká národní banka platební příkaz odmítne. Česká národní banka neověřuje 

rezervaci, jde-li o výběry hotovostí, transakce provedené prostřednictvím platební karty a při 

účtování cen za poskytnuté platební služby Českou národní bankou. V případech, kdy 

rozpočtový systém není v provozu, provádí Česká národní banka platby na pokyn 

ministerstva. 

(6) Ministerstvo je oprávněno stanovovat termíny a rozsah platebního režimu výdajů státního 

rozpočtu a povolovat jeho výjimky. 

(6) Ministerstvo je oprávněno stanovovat majitelům účtů podle § 3 písm. h) termíny a 

rozsah režimu realizace plateb a povolovat jeho výjimky pro provádění platebních 

operací na účtech podle § 3 písm. h); ustanovení § 33 odst. 8 věty první tím není dotčeno. 

(7) Činnosti uvedené v odstavci 3 může na základě dohody ministerstvo vykonávat také 

prostřednictvím České národní banky. 

(8) Na účty ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu 

včetně účtů zřízených v bankách a pobočkách zahraničních bank nebo v bankách 

v zahraničí mohou plynout příjmy podle § 6 odst. 1 a mohou se z nich hradit výdaje podle § 

7 odst. 1, jestliže souvisejí s řízením likvidity státní pokladny nebo řízením státního dluhu. 

Tyto příjmy a výdaje se za určitou dobu, nejdéle za jeden měsíc, mohou sečíst podle jejich 

charakteru odpovídajícímu příslušným položkám rozpočtové skladby a vzájemně započíst; v 

tom případě se jejich saldo do tří pracovních dnů po posledním dni této doby vypořádá se 

státním rozpočtem, kapitolou Státní dluh. Účty ministerstva pro řízení likvidity státní 

pokladny a pro řízení státního dluhu včetně účtů zřízených v bankách a pobočkách 

zahraničních bank nebo v bankách v zahraničí vedené v jednotné evropské měně, případně 

v dalších měnách mohou dále zprostředkovávat cizoměnové platby ze státního rozpočtu a do 

něj. 

 

§ 35 

Výkon činností v souvislosti s řízením státního dluhu 

 

 (1) Ministerstvo nebo právnická osoba jím zřízená podle zvláštního zákona jsou v souvislosti 

s řízením státního dluhu oprávněny 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y9BGRUU)



a) sjednávat obchody s investičními nástroji a cennými papíry nabývat, zcizovat a právně 

zatěžovat investiční nástroje a cenné papíry, zejména obchodovat na vlastní účet se státními 

dluhopisy a dalšími investičními nástroji; tyto obchody je ministerstvo oprávněno sjednávat s 

tuzemskými či zahraničními osobami, a to samostatně nebo prostřednictvím jiné osoby, 

b) organizovat trh se státními dluhopisy, 

c) provozovat platební systém podle zákona upravujícího platební styk; tento platební systém 

se nepovažuje za platební systém s neodvolatelností zúčtování20), 

d) vést evidenci zaknihovaných nebo listinných státních dluhopisů, včetně státních dluhopisů 

pro fyzické osoby, a provádět související činnosti; tato evidence je samostatnou evidencí 

podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, vede se též v evidenci emise a 

provozní řád pro její vedení stanoví ministerstvo, 

e) provozovat vypořádací systém podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 

pro státní dluhopisy; existence a název tohoto vypořádacího systému se Komisi Evropských 

společenství nenahlašuje, 

f) provádět úschovu a správu státních dluhopisů a jiných cenných papírů, vést evidenci 

imobilizovaných státních dluhopisů, nebo zaknihovaných cenných papírů, nebo 

g) zabezpečovat další činnosti spojené s řízením státního dluhu. 

(2) Činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) může na základě dohody s ministerstvem 

vykonávat tuzemská nebo zahraniční osoba, je-li k výkonu takové činnosti oprávněna; činnost 

uvedenou v odstavci 1 písm. a) může na základě dohody ministerstvo vykonávat také 

prostřednictvím České národní banky. 

(3) Výkon činností uvedených v odstavci 1, pokud je vykonává ministerstvo nebo právnická 

osoba zřízená podle jiného právního předpisu ministerstvem, nepodléhá dohledu České 

národní banky a není k němu třeba povolení, registrace nebo jiné podnikatelské oprávnění. 

státního 

rozpočtu a splátky těchto půjček nejsou příjmem státního rozpočtu. 

(4) Ministerstvo v rámci výkonu řízení státního dluhu vytváří na účtech ministerstva 

pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu rezervu peněžních prostředků z 

vydávání a prodeje státních dluhopisů, z přijatých zápůjček a úvěrů, z dalších zdrojů 

financování státního dluhu a ze sjednaných finančních zajištění nebo srovnatelných zajištění 

podle práva cizího státu jako zdroje ministerstva pro vyloučení tržních rizik, rizik 

z neumístění státních dluhopisů na finančním trhu a dalších rizik souvisejících s financováním 

schodku státního rozpočtu a státního dluhu a jako zdroje pro plnění dluhů ze smluv, jimiž se 

sjednává finanční zajištění nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu. Ministerstvo je 
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oprávněno rezervu peněžních prostředků ukládat nebo investovat na finančním trhu. Tyto 

peněžní prostředky a operace s nimi související podléhají evidenci ve státních finančních 

aktivech. 

(5) Ministerstvo je oprávněno přijímat zápůjčky nebo úvěry od právnických osob 

a jiných států nebo poskytovat zápůjčky nebo úvěry právnickým osobám, za jejichž dluhy z 

hlavní činnosti ručí podle zvláštního zákona Česká republika, státním fondům majitelům 

účtů podle § 3 písm. h), s výjimkou organizačních složek státu a příspěvkových 

organizací a dalším právnickým osobám, rozhodne-li vláda, že je zápůjčka nebo úvěr jsou 

nezbytné k odvrácení škod v národním hospodářství. V souvislosti s tím je ministerstvo 

oprávněno pro tyto právnické osoby sjednávat obchody s investičními nástroji, včetně 

derivátů k omezení úrokových a měnových či jiných rizik těchto právnických osob. 

(6) Zápůjčky a úvěry poskytnuté podle § 34 odst. 3 a podle odstavce 5 a podle § 35a odst. 4 

nejsou výdajem státního rozpočtu, splátky těchto zápůjček a úvěrů nejsou příjmem státního 

rozpočtu a úroky a jiné příjmy z těchto zápůjček a úvěrů jsou příjmem státního rozpočtu. 

(7) Ministerstvo může vydávat státní dluhopisy na úhradu rozpočtovaného schodku 

státního rozpočtu bez zahrnutí rozpočtovaného salda kapitoly Operace státních finančních 

aktiv, na úhradu jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu, včetně jmenovitých hodnot 

nebo jistin derivátů souvisejících s úhradou jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu, za 

účelem vytváření rezervy peněžních prostředků podle odstavce 4, za účelem poskytování 

zápůjček a úvěrů právnickým osobám podle odstavce 5, za účelem plnění dluhů ze smluv, 

jimiž se sjednává finanční zajištění nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu, nebo 

rozhodla-li tak vláda. V souvislosti s řízením likvidity státní pokladny a řízením státního 

dluhu lze státní dluhopisy při jejich vydání zapsat nejprve na majetkový účet ministerstva v 

příslušné evidenci. 

 

§ 35a 

(1) Ministerstvo je oprávněno přijmout na základě rozhodnutí vlády za Českou 

republiku úvěr od Evropské investiční banky, Rozvojové banky Rady Evropy nebo jiné 

mezinárodní finanční instituce na financování konkrétních programů nebo projektů. 

(2) Smlouvu o úvěru podle odstavce 1 sjednává a uzavírá za Českou republiku ministr 

financí. K výkonu práv a povinností České republiky ze smlouvy o úvěru 

a k hospodaření s peněžními prostředky z přijatého úvěru je příslušné ministerstvo. 

(3) Prostředky získané úvěrem lze použít v roce přijetí na úhradu výdajů, které byly ve 

státním rozpočtu rozpočtovány. V letech následujících po roce přijetí úvěru budou 
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výdaje hrazené z prostředků získaných úvěrem rozpočtovány. 

(4) Rozhodne-li tak vláda, je ministerstvo oprávněno prostředky získané úvěrem použít 

v souladu s § 35 odst. 6 na poskytování zápůjček a úvěrů státním fondům a případně 

i dalším osobám, a to na financování konkrétních programů nebo projektů.“. 

 

§ 45 

(10) Soustřeďovat příjmy na jiných účtech a uhrazovat výdaje z jiných účtů může organizační 

složka státu jen v případech stanovených tímto zákonem. Příjmy státního rozpočtu 

soustředěné na jiných než příjmových účtech je organizační složka státu povinna do 30 

pracovních dnů po připsání částky na její účet, případně do 5 pracovních dnů od okamžiku, 

kdy je nepochybné, že prostředky mají být příjmem státního rozpočtu nebo je nepochybné, 

příjmem, které organizační složky státu mají být, odvést do státního rozpočtu, pokud tento 

zákon nestanoví jinak.  

 

§ 47 

(7) Za každý měsíc se v rozpočtovém systému [§ 3 písm. o)] sestavuje výkaz, který vychází z 

evidence nároků z nespotřebovaných výdajů. Jeho rozsah, způsob sestavení, obsah a způsob 

předkládání stanoví ministerstvo vyhláškou44).  

 

44) § 3 písm. b) vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných 

pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 

samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad 

regionů soudržnosti.  

 

§ 48 

(4) Prostředky rezervního fondu používá organizační složka státu tak, že  

  

a) prostředky podle odstavce 3 písm. a), které jí byly poskytnuty na určitý účel, používá na 

tento účel a prostředky, které jí byly poskytnuty bez uvedení účelu, používá na výdaje na 

rozpočtem nezajištěné provozní potřeby a na výdaje, které v mimořádných případech povolí 

vláda,  

  

b) prostředky podle odstavce 3 písm. b) používá na dotace a návratné finanční výpomoci na 

původní účely,  

  

c) prostředky podle odstavce 3 písm. c) používá na výdaje na reprodukci majetku,  

  

d) prostředky poskytnuté z fondu zábrany škod používá na úhradu stanovenou zvláštním 

zákonem46) zákonem upravujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla46).  

 

46) § 23a odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 160/2013 Sb. 

46) § 23a odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 160/2013 Sb. 
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§ 53  

 

 (1) Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní 

činností a s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních 

vztahů stanovených zřizovatelem. Dále příspěvková organizace hospodaří s prostředky svých 

fondů, s prostředky získanými jinou činností, s peněžitými dary od fyzických a právnických 

osob, s peněžními prostředky poskytnutými ze zahraničí a s peněžními prostředky 

poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů, včetně prostředků 

poskytnutých České republice z rozpočtu Evropské unie, z finančních mechanismů a přijatých 

příspěvkovými organizacemi z Národního fondu. Hlavní činností je činnost vymezená 

zřizovateli příspěvkové organizace zvláštním zákonem28) a vykonávaná příspěvkovou 

organizací. V případě příspěvkové organizace zřízené zvláštním zákonem je hlavní činností 

činnost vymezená zvláštním zákonem.  

  

 (2) Hospodaření příspěvkové organizace se řídí jejím rozpočtem, který po zahrnutí 

příspěvku ze státního rozpočtu nebo stanovení odvodu do státního rozpočtu musí být sestaven 

jako vyrovnaný. Rozpočet příspěvkové organizace může zahrnovat pouze náklady a výnosy 

související jen s jí poskytovanými službami, které jsou předmětem její hlavní činnosti.  

  

 (3) Při sestavení rozpočtu nákladů a výnosů se použití prostředků rezervního fondu a 

peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí v průběhu roku vždy rozpočtuje. Tento 

postup nemusí být uplatněn při použití prostředků z dotací poskytnutých podle § 54 odst. 1 

písm. e) a f) a převedených do rezervního fondu podle § 54 odst. 7.  

  

 (4) Příspěvková organizace je povinna dbát, aby plnila určené úkoly 

nejhospodárnějším způsobem a dodržela stanovené finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. 

Peněžní prostředky, kterými disponuje, může používat jen k účelům, na které jsou určeny, a to 

na krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající se na právních předpisech a na krytí 

opatření nutných k zabezpečení nerušeného chodu organizace. Úhrady, ke kterým se 

příspěvková organizace zaváže v běžném roce, nesmí překračovat její rozpočet na tento rok.  

  

 (5) Jestliže skutečná výše nákladů a výnosů v průběhu rozpočtového roku neodpovídá 

jejich rozpočtované výši a je předpoklad, že může být zhoršen rozpočtovaný hospodářský 

výsledek, je příspěvková organizace povinna učinit opatření, která zajistí jeho vyrovnání.  

  

 (6) Příspěvková organizace je povinna do 15 pracovních dnů po připsání částky na její 

účet odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se 

kterým hospodaří, s výjimkou příjmů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková 

organizace nabyla darem nebo děděním.  

 

  (7) Příspěvkové organizace mající zastoupení v zahraničí si mohou po 

předchozím souhlasu zřizovatele zřídit účet u banky v zahraničí k soustředění výnosů a 

k zajištění úhrady nákladů. 

 

(8) Příspěvkové organizace mohou po předchozím souhlasu ministerstva zřizovat 

u bank účty, ze kterých lze uskutečňovat platby související s pracovní cestou 

prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních 

karet lze z těchto účtů uskutečňovat další platby, jejichž úhradu není možné provést 

jiným způsobem.“. 
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§ 54  

 

 (1) Finanční vztahy stanovené zřizovatelem jsou  

  

a) příspěvek na provoz ze státního rozpočtu nebo odvod z provozu do státního rozpočtu,  

  

b) individuální a systémové dotace na financování programů a akcí,  

  

c) návratná finanční výpomoc,  

  

d) odvod z odpisů,  

  

e) dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské 

unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů,  

  

f) dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou 

České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného 

podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů.  

 

§ 57  

 

 (1) Rezervní fond se tvoří se zlepšeného hospodářského výsledku podle § 56 odst. 2 

písm. c), z přijatých peněžních darů, z prostředků převedených podle § 54 odst. 7 a z 

peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, pokud tento zákon nestanoví jinak.  

  

 (2) Prostředků rezervního fondu lze použít  

  

a) k úhradě zhoršeného hospodářského výsledku,  

  

b) k úhradě sankcí,  

  

c) k úhradě zhoršených hospodářských výsledků vzniklých před nabytím účinnosti tohoto 

zákona podle § 55 odst. 2,  

  

d) k doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele,  

  

e) k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady.  

  

 (3) K úhradě potřeb nezajištěných výnosy příspěvkové organizace nebo příspěvkem 

zřizovatele na provoz lze rezervní fond použít v průběhu roku pouze v případě, že jeho použití 

bylo rozpočtováno. V tomto případě se jeho použití účtuje do výnosů příspěvkové organizace. 

Nespotřebovaná část rozpočtovaná na krytí potřeb a převedená do výnosů příspěvkové 

organizace se vrátí před zpracováním roční účetní závěrky do rezervního fondu. Prostředky 

převedené do rezervního fondu podle § 54 odst. 7 lze v průběhu roku použít, i když jejich 

použití rozpočtováno nebylo.  

  

 (4) Účelově určené peněžní dary a peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí se 

použijí v souladu s jejich určením.  
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 (5) Jestliže se zvýšil nebo snížil stav majetku majícího povahu zásob, pohledávek a 

finančního majetku28a) a alespoň 2 roky se podstatněji nemění, lze o částku tohoto zvýšení 

nebo snížení zvýšit nebo snížit fond oběžných aktiv v účetních pasivech a o tutéž částku v 

pasivech snížit nebo zvýšit rezervní fond.  

 

28a) § 11 až 13 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a 

organizačními složkami státu.  

 

§ 75 

Organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemci dotací a návratných finančních 

výpomocí provádějí finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 

aktivy nebo Národním fondem v termínech a podle zásad, které stanoví ministerstvo 

vyhláškou. Ustanovení § 14 odst. 10 věty druhé není větou první dotčeno. 

 

 

Část zákona č. 551/1991 Sb., zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, 

v platném znění s vyznačením navrhovaných změn  

§ 4 

 

 

Příjmy Pojišťovny zahrnují: 

  

a) platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu, 

b) vlastní zdroje vytvořené využíváním fondů Pojišťovny, 

cb) příjmy plynoucími z přirážek k pojistnému, pokut a poplatků z prodlení účtované 

Pojišťovnou, 

dc) dary a ostatní příjmy. 

 

§ 7 

 

 (1) Pojišťovna vytváří a spravuje tyto fondy:  

  

a) základní fond; zdrojem základního fondu jsou platby pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a další příjmy v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Základní fond 

zdravotního pojištění slouží k úhradě hrazených služeb, k přídělům do provozního fondu ke 

krytí nákladů na činnost Pojišťovny, k přídělům dalším fondům a k dalším platbám v rozsahu 

stanoveném zákonem o veřejném zdravotním pojištění nebo prováděcím právním předpisem, 

podle odstavce 3 a k úhradám částek přesahujících limit pro doplatky za léčivé přípravky a 

potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo 

k úhradám podílu na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, za 

podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1b)  

  

b) rezervní fond; výše rezervního fondu činí 1,5 % průměrných ročních výdajů základního 

fondu zdravotního pojištění Pojišťovny za bezprostředně předcházející tři kalendářní roky. 

Rezervní fond se tvoří příděly z pojistného převodem části zůstatku základního fondu. 
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Pojišťovna může použít nejvýše 30 % finančních prostředků rezervního fondu k nákupu 

státních cenných papírů, cenných papírů se státní zárukou, cenných papírů vydávaných 

obcemi, veřejně obchodovatelných dluhopisů vydaných obchodními společnostmi a přijatých 

k obchodování na regulovaném trhu10), veřejně obchodovatelných akcií a podílových listů 

přijatých k obchodování na regulovaném trhu a pokladničních poukázek České národní 

banky; tyto cenné papíry a pokladniční poukázky České národní banky zůstávají součástí 

rezervního fondu. Rezervní fond používá Pojišťovna ke krytí schodků základního fondu a ke 

krytí hrazených služeb v případech výskytu hromadných onemocnění a přírodních katastrof 

nebo Pojišťovnou nezaviněného významného poklesu výběru pojistného; výše rezervního 

fondu může v takovém případě klesnout v průběhu kalendářního roku pod minimální výši. 

Nejde-li o případ uvedený v předchozí větě, je Pojišťovna povinna udržovat rezervní fond ve 

stanovené výši,  

  

c) provozní fond,  

  

d) sociální fond,  

  

e) fond majetku,  

  

f) fond reprodukce majetku.  

  

 (2) Pojišťovna může vytvářet fond prevence. Z fondu prevence lze nad rámec 

hrazených služeb hradit zdravotní služby s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo 

léčebným efektem, jsou-li poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo 

hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít také k realizaci preventivních 

zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu 

rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu 

pojištěnců a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý 

způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu na 

výsledku hospodaření po zdanění stanoveného statutárními orgány Pojišťovny z činností, 

které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění Pojišťovna provádí v souladu se 

zákony a statutem Pojišťovny, a finanční prostředky podle § 6 odst. 7.  

  

 (3) Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví právním 

předpisem podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů uvedených v odstavci 

1, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a 

hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost podle § 5 písm. d) krytých ze zdrojů základního 

fondu, a to z prostředků získaných z příjmů podle § 4 písm. a), pokut a náhrad nákladů na péči 

hrazenou ze zdravotního pojištění vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči 

pojištěnci10), které smí Pojišťovna použít k tvorbě provozního fondu za každé účetní období 

včetně postupu propočtu tohoto limitu.  

  

 (4) Zůstatky fondu sociálního, případně jiného fondu vytvořeného v rámci povoleného 

limitu maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a 

nehmotného majetku čerpaného v souladu s rozhodnutím Správní rady ve prospěch 

zaměstnanců Pojišťovny se převádí k 1. lednu 1999 jako mimořádný příděl sociálního fondu. 

Pokud Pojišťovna vytvářela v rámci tohoto limitu provozní fond, převádí se jeho zůstatek do 

následujícího období. Finanční zůstatky ostatních účelových fondů se převádí k 1. lednu 1999 

jako mimořádný příděl rezervního fondu. Pokud má Pojišťovna rezervní fond naplněn, 

převede zůstatky účelových fondů do základního fondu. Převod ostatních zůstatků účelových 
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fondů provede Pojišťovna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyhlášce Ministerstva 

financí s využitím převodových můstků nové účtové osnovy.  

  

 (5) Finanční prostředky Pojišťovny musí být uloženy v bance požívající výhody 

jednotné licence podle práva Evropských společenství.  

  

 (65) Pojišťovna nesmí zřizovat a provozovat poskytovatele5) a podnikat6) s prostředky 

plynoucími z veřejného zdravotního pojištění.  

 

 

 

 

Část zákona č. 280/1992 Sb., zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn  

 

§ 12 

 

Příjmy zaměstnanecké pojišťovny 

 

 (1) Příjmy zaměstnanecké pojišťovny zahrnují platby pojistného od pojištěnců, 

zaměstnavatelů pojištěnců a státu.  

  

 (2) Dalšími příjmy zaměstnanecké pojišťovny mohou být  

  

a) vlastní zdroje vytvořené využíváním fondů zaměstnanecké pojišťovny,  

  

ba) příjmy plynoucí z majetkových sankcí stanovených zvláštním zákonem,6)  

  

cb) dary a ostatní příjmy.  

 

 

§ 18 

 

Rezervní fond zaměstnanecké pojišťovny 

 

 (1) Výše rezervního fondu činí 1,5 % průměrných ročních výdajů základního fondu 

zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny za bezprostředně předcházející tři kalendářní 

roky. Rezervní fond se tvoří příděly převodem části zůstatku základního fondu. 

Zaměstnanecká pojišťovna může použít nejvýše 30 % finančních prostředků rezervního fondu 

k nákupu státních cenných papírů, cenných papírů se státní zárukou, cenných papírů 

vydávaných obcemi, veřejně obchodovatelných dluhopisů vydaných obchodními 

společnostmi a přijatých k obchodování na regulovaném trhu22), veřejně obchodovatelných 

akcií a podílových listů přijatých k obchodování na regulovaném trhu22) a pokladničních 

poukázek České národní banky; tyto cenné papíry a pokladniční poukázky České národní 

banky zůstávají součástí rezervního fondu. Rezervní fond slouží ke krytí schodků základního 

fondu a ke krytí hrazených služeb v případech výskytu hromadných onemocnění a přírodních 

katastrof; výše rezervního fondu může v takovém případě klesnout pod minimální výši. 

Nejde-li o případy uvedené v předchozí větě, je zaměstnanecká pojišťovna povinna udržovat 

rezervní fond ve stanovené výši. Zaměstnanecká pojišťovna je povinna rezervní fond naplnit 

do tří let ode dne získání povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění.  
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 (2) V případě vyčerpání jedné poloviny tohoto fondu je zaměstnanecká pojišťovna 

povinna předložit Ministerstvu zdravotnictví návrh opatření.  

  

 (3) Je-li vyčerpání fondu uvedené v odstavci 2 způsobeno nedostatky v hospodaření 

zaměstnanecké pojišťovny, rozhodne Ministerstvo zdravotnictví o dohledu nad dalším 

hospodařením zaměstnanecké pojišťovny, případně o dalších opatřeních k řešení vzniklých 

nedostatků.  

 

 

§ 19 

 

Nakládání s finančními prostředky 

 

 (1) Finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu zaměstnanecké 

pojišťovny a příjmy plynoucí z pokut, přirážek k pojistnému a penále účtovaných touto 

pojišťovnou v oblasti veřejného zdravotního pojištění může zaměstnanecká pojišťovna použít 

jako zdroj fondu prevence až v případě, kdy má naplněný rezervní fond a hospodaří 

vyrovnaně.  

 

  (1) Z finančních prostředků základního fondu zaměstnanecké pojišťovny může 

zaměstnanecká pojišťovna použít prostředky odpovídající až 1 promile z pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění po přerozdělení provedeném podle zákona o pojistném na 

veřejné zdravotní pojištění24) za bezprostředně předcházející kalendářní rok jako zdroj 

fondu prevence v případě splnění podmínek naplnění rezervního fondu a vyrovnaného 

hospodaření. Za splnění těchto podmínek může zaměstnanecká pojišťovna převést jako 

zdroj fondu prevence také finanční prostředky z provozního fondu a příjmy plynoucí z 

pokut, přirážek k pojistnému a penále účtovaných touto pojišťovnou v oblasti veřejného 

zdravotního pojištění. 

--------------------------------------------------- 
24) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 (2) Finanční prostředky zaměstnanecké pojišťovny musí být uloženy v bance 

požívající výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství.  

  

 (32) Zaměstnanecká pojišťovna nesmí zřizovat a provozovat poskytovatele13) 

a podnikat14) s prostředky plynoucími z veřejného zdravotního pojištění.  

 

Část zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), 

v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 
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§ 6a 

 

Finanční zdroje Fondu 

 

 (1) Finančními zdroji Fondu jsou 

  

a) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2 

poskytnutá na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské 

unie kromě prostředků z Národního fondu43), 

  

b) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2, 

poskytnutá jako ostatní prostředky43), 

  

c) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na krytí správních výdajů Fondu, 

  

d) příjmy z prodeje zemědělských výrobků a potravin nakoupených Fondem, 

  

e) podpory poskytnuté Evropskými společenstvími nebo jiným zahraničním subjektem, 

  

f) úvěry poskytnuté Fondu na provádění činností podle § 1 odst. 2, úroky z vkladů Fondu, 

výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy, 

  

g) prostředky z Národního fondu13), 

  

h) prostředky poskytnuté Ministerstvem financí na provádění činností podle § 1 odst. 2, 

  

i) náklady spojené s výběrem pravomocným rozhodnutím uložených finančních dávek z 

výroby cukru podle § 11h odst. 5 a náklady spojené s vymáháním finančních prostředků 

poskytnutých Fondem, které mají být Fondu vráceny, ve výši stanovené zvláštním právním 

předpisem, 

  

j) vrácené dotace a penále. 

  

 (2) Fond vede na 3 samostatných účtech finanční zdroje podle odstavce 1 

  

a) písm. a), b), d), f), h), i) a j), 

  

b) písm. c) a 

  

c) písm. e) a g). 

  

 (3) Kromě finančních zdrojů ze státního rozpočtu, účelově určených na provádění 

činností podle § 1 odst. 2, mohou být pro tyto účely použity příjmy z prodeje intervenčně 

nakoupených zemědělských výrobků a potravin podle odstavce 1 písm. d), úvěry, úroky z 

vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, pojistná plnění a jiné 

příjmy podle odstavce 1 písm. f), prostředky poskytnuté Ministerstvem financí podle odstavce 

1 písm. h) a vrácené dotace a penále podle odstavce 1 písm. j). 

  

 (4) Nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. a), b), d), f), h) a j) se 

převádějí do následujícího kalendářního roku na provádění činností podle § 1 odst. 2 
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a nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. c) a i) se převádějí do následujícího 

kalendářního roku na krytí správních výdajů Fondu. Nevyčerpané finanční zdroje na 

bankovních účtech podle odstavce 1 písm. a), b) podléhají finančnímu vypořádání za 

rok, v němž dojde k vyplacení celkového objemu oprávněných nároků žadatelů u 

příslušného opatření. Nevyčerpané finanční zdroje na bankovních účtech podle odstavce 

1 písm. j) vrací Fond na účet určený Ministerstvem zemědělství. 
 

  

 (5) Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze finanční zdroje podle 

odstavce 1 písm. c) a i). Fond může po předchozím souhlasu Ministerstva financí zřídit u 

banky nebo pobočky zahraniční banky nad rámec účtů u České národní banky podle odstavce 

2 účet, popřípadě účty, na kterých bude vedena část finančního zdroje podle odstavce 1 písm. 

c), a ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím 

platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů 

uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem. 

  

 (6) Fond může k překlenutí období mezi uskutečněním výdajů souvisejících s 

prováděním činností podle § 1 odst. 2 a jejich proplacením z rozpočtu Evropské unie využít se 

souhlasem ministerstva úvěr. 
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