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III. 

 

Návrh 

 

ZÁKON 

 

ze dne ……… 2017, 

 

kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky 

Čl. I 

Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění zákona č. 

482/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., 

zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větami „Fond je státním fondem, který je 

příslušný hospodařit s majetkem České republiky. Fond patří do působnosti 

Ministerstva kultury (dále jen „ministerstvo“).“.  

 

2. V § 1 odstavec 3 zní: 

„(3) Statutárním orgánem Fondu je ministr kultury (dále jen „ministr“). 

Dalším orgánem Fondu je Rada Fondu (dále jen „Rada“).“. 

 

3. V § 1 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí: 

„(4) Účelem Fondu je podporovat kulturní projekty a napomáhat rozvoji 

rozmanitosti kultury. 

 

(5) Fond zejména poskytuje dotace a návratné finanční výpomoci na 

kulturní projekty podle § 8, hospodaří s nemovitými věcmi, s nimiž je příslušný 

hospodařit, vykonává majetková autorská práva, která připadnou státu podle jiného 

právního předpisu, a vykonává správu správních poplatků podle tohoto zákona. 

 (6) Podrobnosti o činnosti a hospodaření Fondu stanoví statut Fondu. 

Statut Fondu schvaluje vláda na návrh ministra.“. 
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4. § 2 zní: 

„§ 2 

(1) Rada Fondu rozhoduje o poskytování prostředků Fondu na podporu 

kulturních projektů podle § 8. Rada dále stanovuje a zveřejňuje na internetových 

stránkách Fondu základní koncepci pro poskytování prostředků Fondu. 

(2) Rada je poradním orgánem ministra v dalších otázkách činnosti Fondu. 

(3) Rada schvaluje návrh statutu, návrh rozpočtu, návrh závěrečného účtu a 

účetní závěrku Fondu.“. 

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje. 

 

5. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní: 

„§ 2a 

(1) Členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“), které je Rada odpovědna. Členové Rady 

jsou navrhováni ministrem z významných osobností kultury, ekonomie, práva a 

managementu. Návrhy kandidátů na členy Rady mohou podávat ministrovi profesní a 

společenské organizace a spolky tvůrců a pracovníků působících v oblasti umění a 

kultury a obecně uznávané osobnosti v oblasti umění a kultury.  

(2) Členství v Radě je veřejnou funkcí a je nezastupitelné. Výkon této 

funkce je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu5). 

(3) Rada má 12 členů, skládá se ze zástupců těchto oborů umění a kultury: 

a) hudební tvorba, 

b) divadlo a pohybové umění, 

c) literatura a knihovny, 

d) výtvarné umění, architektura a design, 

e) hmotné kulturní dědictví. 

(4) Z každého oboru podle odstavce 3 písm. a) až e) jsou v Radě zastoupeni 

2 členové. Členy Rady jsou rovněž 2 zástupci oborů ekonomie, práva nebo 

managementu. 

(5) Funkční období Rady je tříleté. Každý rok je Poslaneckou sněmovnou 

volena jedna třetina členů Rady. Opětovné zvolení člena Rady je možné. Do doby 

zvolení nového člena Rady se prodlužuje funkční období původního člena Rady, 

nejdéle však o 12 měsíců. 

(6) Rada volí ze svých členů předsedu a 2 místopředsedy. Předseda řídí 

činnost Rady a svolává její jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje 

místopředseda Rady. 

(7) Členu Rady náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví 

na návrh ministra vláda usnesením. Členu Rady přísluší náhrada cestovních výdajů 

souvisejících s výkonem funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle jiného 

právního předpisu6) s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se 

považuje jeho bydliště. 
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(8) Náklady spojené s činností Rady nese Fond. 

--------------- 

5) § 200 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

6) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

6. V § 3 odst. 1 se za slovo „pouze“ vkládají slova „plně svéprávný a“ a na konci 

odstavce se doplňuje věta „Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně 

odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.“.  

 

7. V § 3 odstavec 3 zní: 

„(3) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, 

senátora, člena vlády, vedoucího jiného ústředního správního úřadu nebo jejich 

náměstků.“. 

 

8. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Člen Rady je povinen při jednání Rady oznámit svůj poměr 

k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla 

vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem.“. 

 

9. § 4 zní: 

„§ 4 

(1) Členství v Radě zaniká 

a) uplynutím funkčního období, 

b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Rady předsedovi 

Poslanecké sněmovny, 

c) dnem, kdy bylo členu Rady doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce, 

d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady omezen ve svéprávnosti, 

e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady odsouzen pro úmyslný 

trestný čin, 

f) dnem, kdy člen Rady získal funkci podle § 3 odst. 2 nebo 3,  

g) úmrtím člena Rady nebo dnem, který je v pravomocném rozhodnutí soudu o 

prohlášení za mrtvého uveden jako den jeho smrti nebo den, který zřejmě 

nepřežil, nebo 

h) dnem, který je v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení člena Rady za 

nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti. 

(2) Poslanecká sněmovna odvolá člena Rady z funkce na návrh ministra, 

pokud 

a) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při 

výkonu funkce, 
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b) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce, 

c) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti 

s výkonem funkce člena Rady, nebo 

d) se neúčastnil po dobu více než 6 měsíců jednání Rady. 

(3) Za člena Rady, jehož členství zaniklo před uplynutím funkčního 

období, může být nový člen zvolen pouze ze stejného oboru podle § 2a, a to na dobu, 

která zbývala do konce funkčního období členovi Rady, jehož členství zaniklo.“. 

 

10. § 5 se zrušuje. 

 

11. § 6 zní: 

„§ 6 

(1) Fond sestavuje pro každý kalendářní rok návrh rozpočtu příjmů a 

výdajů, který předkládá ve lhůtách stanovených pro sestavení státního rozpočtu vládě. 

Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, 

spolu s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení Poslanecké sněmovně. 

Součástí rozpočtu Fondu je přehled pohledávek a závazků. 

 

(2) Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové příjmy a celkové 

výdaje částkou, kterou mu oznámilo ministerstvo. 

 

(3) Není-li Poslaneckou sněmovnou schválen rozpočet Fondu na příslušný 

kalendářní rok před prvním dnem tohoto kalendářního roku, řídí se jeho rozpočtové 

hospodaření v době od prvního dne tohoto kalendářního roku do schválení rozpočtu na 

tento rok objemem a členěním příjmů a výdajů rozpočtu Fondu v předchozím roce. 

Výdaje v tomto období se uvolňují v jednotlivých položkách rozpočtu Fondu ve výši 

jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci tohoto období. 

 

(4) Současně s návrhem rozpočtu Fond ve spolupráci s ministerstvem 

sestavuje střednědobý výhled, který obsahuje očekávané příjmy a výdaje Fondu na 

jednotlivá léta, na která je sestavován, a předpoklady a záměry, na základě nichž se 

tyto příjmy a výdaje očekávají. 

 

(5) Střednědobý výhled se sestavuje na období 2 let bezprostředně 

následujících po roce, na který je předkládán rozpočet Fondu. 

 

(6) Pro schvalování střednědobého výhledu platí postup při schvalování 

rozpočtu Fondu podle odstavce 1 obdobně. 

 

(7) Po skončení kalendářního roku sestavuje Fond k rozvahovému dni 

účetní závěrku, která musí být ověřena auditorem a závěrečný účet Fondu, které 

předkládá ve stanovených lhůtách Ministerstvu financí. 

 

(8) Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví.“. 

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje. 
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12. V § 6a se odstavec 1 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5. 

 

13. V § 6a odst. 1 se slova „Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou“ 

nahrazují slovy „Ministerstvo využívá pro výkon autorských majetkových práv 

Fondem za účelem doložení skutečností, že tato práva připadla státu, o zemřelých 

autorech, popřípadě nositelích těchto práv, ze základního registru obyvatel tyto 

údaje:“. 

 

14. V § 6a odst. 2 se slova „Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou“ 

nahrazují slovy „Ministerstvo využívá pro výkon autorských majetkových práv 

Fondem za účelem doložení skutečností, že tato práva připadla státu, o zemřelých 

autorech, popřípadě nositelích těchto práv, z informačního systému evidence obyvatel 

tyto údaje:“. 

 

15. V § 6a odst. 2 a 3 se písmeno d) zrušuje. 

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h). 

 

16. V § 6a odst. 2 a 3 písmeno h) zní: 

„h) omezení svéprávnosti.“. 

 

17. V § 6a odst. 3 se slova „Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou“ 

nahrazují slovy „Ministerstvo využívá pro výkon autorských majetkových práv 

Fondem za účelem doložení skutečností, že tato práva připadla státu, o zemřelých 

autorech, popřípadě nositelích těchto práv, z informačního systému cizinců tyto 

údaje:“. 

 

18. V § 6a odst. 4 se slova „agendového“ zrušují a za slovo „nebo“ se vkládá slovo „z“. 

 

19. V § 6a odst. 5 se slovo „poskytovaných“ zrušuje a za slovo „údajů“ se vkládají slova 

„podle odstavců 1 až 3“. 

 

20. V § 7 písm. d) se slova „a půjček, poskytnutých Fondem žadatelům,“ nahrazují slovy 

„poskytnutých Fondem žadatelům“ a slova „a úroky z prostředků Fondu uložených 

v bance“ se zrušují. 

 

21. V § 7 písm. e) se slova „půjček a“ zrušují. 
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22. V § 7 písmeno f) zní: 

„f) správní poplatky podle tohoto zákona,“. 

 

23. V § 7 písm. g) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „dědictví“ se vkládají slova „a 

odkazy“. 

 

24. V § 7 písm. j) se slova „ke kterým vykonává právo hospodaření správce Fondu“ 

nahrazují slovy „se kterými je příslušné hospodařit ministerstvo“. 

 

25. V § 7 písm. k) se slovo „příležitostních“ nahrazuje slovem „příležitostných“ a slova 

„správcem Fondu“ se nahrazují slovem „ministerstvem“. 

 

26. V § 7 se za písmeno k) vkládají nová písmena l) a m), která včetně poznámky pod 

čarou č. 7 znějí: 

„l) příjmy z nájmu nemovitých věcí, s nimiž je Fond příslušný hospodařit, 

m) výnosy z reklam vysílaných na programu ČT 27), 

------------- 

7) § 11 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 302/2011 

Sb.“. 

Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena n) a o). 

 

27. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „kulturních památek3) a sbírkových předmětů“ 

nahrazují slovy „hmotného kulturního dědictví“. 

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje. 

 

28. V § 8 odst. 2 se slova „účelové dotace, půjčky“ nahrazují slovem „dotace“ a slovo 

„výpomoce“ se nahrazuje slovem „výpomoci“. 

 

29. V § 8 odst. 3 se slova „Účelové dotace“ nahrazují slovem „Dotace“ a slova „ , 

s výjimkou prostředků určených na záchranu kulturních památek, na které lze 

poskytnout prostředky do výše devíti desetin plánovaných nákladů“ se zrušují. 

 

30. V § 8 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní: 

„(5) Při poskytování prostředků Fondu se postupuje podle přímo použitelných 

předpisů Evropské unie8). 

--------------- 

8) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu 

s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 

s vnitřním trhem, nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o 
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použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis.“. 

 

31. § 9 zní: 

„§ 9 

(1) Na žádost o dotaci nebo o návratnou finanční výpomoc, na rozhodnutí 

Rady o poskytnutí prostředků Fondu a na odnětí dotace nebo návratné finanční 

výpomoci se použijí obdobně rozpočtová pravidla. 

 

(2) O poskytnutí prostředků Fondu rozhoduje Rada do 3 měsíců ode dne 

doručení žádosti Fondu. 

 

(3) Rada při hodnocení žádosti o dotaci nebo o návratnou finanční výpomoc 

posuzuje zejména 

a) soulad s koncepcí stanovenou Radou podle § 2, 

b) kvalitu projektu, 

c) přínos projektu k rozvoji a rozmanitosti kultury, 

d) kulturní význam projektu, 

e) ekonomickou a časovou realizovatelnost projektu. 

 

(4) Bližší pravidla pro posouzení žádosti podle odstavce 1 stanoví statut 

Fondu. 

 

(5) Při podání žádosti podle odstavce 1 je žadatel povinen uhradit Fondu 

správní poplatek. 

 

(6) Správní poplatek podle odstavce 5 je příjmem Fondu a platí se na účet 

Fondu. Správní poplatek nelze platit kolkovými známkami.“. 

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje. 

 

32. § 10 se zrušuje. 

 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Dosavadní členové Rady zůstávají členy Rady do skončení svého funkčního období. 

Poslanecká sněmovna při další volbě členů Rady losem určí, kterým členům Rady 

skončí funkční období po 1 roce, kterým členům Rady skončí funkční období po 2 

letech a kterým členům Rady skončí funkční období po 3 letech. 
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2. O žádostech o dotaci a žádostech o návratnou finanční výpomoc předložených Fondu 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodne Fond podle dosavadních 

právních předpisů. 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o správních poplatcích 

 

Čl. III 

 

V položce 67a přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

zákona č. 496/2012 Sb., se doplňuje písmeno e), které zní: 

 

„e) o dotaci nebo o návratnou finanční výpomoc z prostředků Státního fondu kultury 

České republiky 1 % z požadované částky, nejméně Kč 2 000 a nejvýše Kč 

10 000“. 

 

 

ČÁST TŘETÍ  

 ÚČINNOST 

Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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