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Platné znění části zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 
 

 
. 

Dotace a návratná finanční výpomoc 
§ 10a 

 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
  

a) poskytovatelem územní samosprávný celek,  městská část hlavního města Prahy, svazek obcí 
nebo Regionální rada regionu soudržnosti, 

 
b) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku, městské 

části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti 
právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, s výjimkou příspěvku podle § 28 odst. 4 a § 
31 odst. 1 písm. b), 

 
c) návratnou finanční výpomocí peněžní prostředky poskytnuté bezúročně z rozpočtu 

územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo 
Regionální rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, které 
je jejich příjemce povinen vrátit do rozpočtu poskytovatele ve stanovené lhůtě, 

 
d) finančním vypořádáním dotace přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních 

prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele, 
 
e) finančním vypořádáním návratné finanční výpomoci přehled o čerpání a použití 

poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele. 
 
 (2) Dotace nebo návratná finanční výpomoc se poskytuje na účel určený poskytovatelem 
v záměru (§ 10c), na jiný účel určený žadatelem v  žádosti nebo na účel stanovený zvláštním 
právním předpisem22). Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok, 
nestanoví-li  zvláštní právní předpis jinak22). 
 
 (3) Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci 
podle § 34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě 
povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu22); žádost obsahuje alespoň 
 
a)  jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou 

finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, 
popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,   

b) požadovanou částku, 
c)  účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,  
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení 

poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek, 
e) odůvodnění žádosti, 
f)   je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,  
2. osob s podílem v této právnické osobě, 
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3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, 
g)  seznam případných příloh žádosti, 
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě 

plné moci i plnou moc. 
 

(4) Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho 
žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.  
 
 (5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 
obsahuje alespoň 
 
a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci, 
 
b) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je-li příjemce dotace nebo návratné 

finanční výpomoci fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li příjemce dotace nebo návratné 
finanční výpomoci právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,  

  
c) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci,  

nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty, 
 
d) poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční 

výpomoc poskytnuta; u dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž součástí jsou peněžní 
prostředky kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, 
výši takových peněžních prostředků a zdroj jejich krytí; u dotace, která není poskytována 
jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich 
poskytnutí,  

 
e) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny, 
 
f) dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, 
 
g) u návratné finanční výpomoci lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a 

výši jednotlivých splátek, 
 

h) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit, 
 
i) případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, 

které je příjemce povinen dodržet, 
 
j) dobu pro předložení finančního vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci a číslo 

účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky nebo návratná finanční výpomoc 
vráceny, 

  
k) je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti 

příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací, 
 
l) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy. 
 
 (6) Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace lze z podmínek stanovených podle 
odstavce 5 písm. i) vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno za méně závažné, za 
které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně 
použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NLLAAXY)



 3 

dotace se pro stanovení nižšího odvodu uvede pevná částka, procento nebo procentní rozmezí, 
v jehož rámci bude odvod stanoven. Procento nebo procentní rozmezí se stanoví z poskytnutých 
prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.  
 

(7) Podmínky poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž součástí jsou 
peněžní prostředky, které poskytovatel dotace nebo návratné finanční výpomoci obdržel ze 
státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, musí být v souladu 
s podmínkami, za kterých byly poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci peněžní 
prostředky poskytnuty. 

 
(8) Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace může poskytovatel stanovit výdaje 

nebo náklady, jejichž výše nemusí být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou;  
paušální výdaje nebo náklady se stanoví 
a) procentem ze skutečně vynaložených a prokázaných, poskytovatelem stanovených, výdajů 

nebo nákladů, 
b) na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů, nebo 
c) jako pevná částka pokrývající veškeré výdaje  nebo  náklady nebo jejich část. 
 

§ 10b 
 

 (1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 
rozhoduje podle správního řádu 
 
a)  Ministerstvo financí, je-li jednou ze smluvních stran kraj, svazek obcí, jehož členem je 

hlavní město Praha, nebo Regionální rada regionu soudržnosti, 
 
b)  krajský úřad v přenesené působnosti, je-li smluvní stranou obec nebo svazek obcí, jehož 

členem není hlavní město Praha, v jehož správním obvodu se obec nachází nebo v jehož 
správním obvodu má svazek obcí sídlo, 

 
c)  Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti, je-li jednou ze smluvních stran 

městská část hlavního města Prahy.  
 
  (2) Ministerstvo financí plní úkoly nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a 
Magistrátu hlavního města Prahy ve vztahu k povinnosti stanovené v odstavci 1.  
 
 (3) Proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 1 nelze podat odvolání ani rozklad. 
 

§ 10c 
 

(1) Poskytovatel zveřejní svůj záměr poskytnout dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc na podporu stanoveného účelu na portálu veřejné správy23) nejpozději 30 dnů před 
počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f) tak, že jej do datové schránky, kterou určí správce 
portálu veřejné správy, zašle v datovém formátu, který správce portálu veřejné správy zveřejní 
na portálu veřejné správy. Záměr se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.  
 

(2) Záměr poskytnout dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahuje alespoň 
 
a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, 
b) důvody podpory stanoveného účelu, 
c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu,  
d) maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě nebo kritéria 

pro stanovení výše dotace, 
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e) okruh možných žadatelů, 
f) lhůtu pro podání žádosti, 
g) kritéria pro hodnocení žádosti, 
h) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti, 
i) podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,  
j) vzor žádosti, případně obsah jejích příloh. 
  
  (3) Poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci a její dodatky na portálu veřejné správy23) do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy nebo jejího dodatku tak, že ji do datové schránky, kterou určí správce portálu veřejné 
správy, zašle v datovém formátu, který správce portálu veřejné správy zveřejní na portálu 
veřejné správy. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 
10 let ode dne jejich zveřejnění. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci do výše 10 000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k této 
veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 10 000 Kč, 
poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na portálu veřejné správy23) do 30 
dnů ode dne uzavření dodatku. 
  

§ 10d 
 

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, 
které jsou podle zvláštního právního předpisu24) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva 
nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. 
Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské 
unie25). 
 

§ 16 
Změny rozpočtu 

 
 (1) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu  
 
a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny), 
  
b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické 
změny); patří mezi ně také cenové změny ovlivněné změnami právní úpravy regulovaných cen, nebo 
 
c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné 
změny). 
 

(2) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové 
posloupnosti.  

 
(2) Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují 

podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve 
finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo 
jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.  
 
 (3) Rozpočtovým opatřením je 

a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, 
aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, 
  
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných 
výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, 
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c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto 
opatřením se objem rozpočtu snižuje.   
 

(4) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k 
jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí 
vzniku rozpočtového schodku. 
 

(4) Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. 
Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní 
pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené 
pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud 
se jedná o finančních prostředky podle § 28 odst. 12. 

 
§ 17 

Závěrečný účet 
 
 (1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného 
celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. 
  
 (2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění 
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně 
tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit 
finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených 
právnických osob. 
 
 (3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších 
osob. 
 
 (4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření 
za uplynulý kalendářní rok.11) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.11b) 

  
 (5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho 
projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. 
  
 (6) Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření21) po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na 
zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku10) na své úřední desce a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším 
rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších 
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 
Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně 
celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou 
občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho 
zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. 
  

7) Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením 
 
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo 
  
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření 

potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým 
jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu. 
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§ 18 
Časové použití rozpočtu 

 
 (1) Do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty, resp. takové 
finanční operace, které byly uskutečněny v kalendářním roce. 
  
 (2) Do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání prostředků, které se uskutečnilo v 
kalendářním roce. 
 
 (3) Pro zařazení příjmu nebo výdaje do plnění rozpočtu v kalendářním roce je rozhodující 
datum připsání anebo odepsání prostředků na bankovních účtech. 
 
 (4) Územní samosprávný celek a svazek obcí může přijímat nebo poskytovat zálohy na věcná 
plnění smluv, která se uskuteční až v následujícím roce. 
 
 (5) Územní samosprávný celek a svazek obcí může stanovit stanoví časovou použitelnost 
dotací nebo příspěvků ze svého rozpočtu jejich příjemcům, a to zpravidla na období do konce 
rozpočtového roku nebo i do pozdějšího termínu, jestliže to odpovídá účelu poskytnutých peněžních 
prostředků. 
 

§ 19 
Účelovost rozpočtových prostředků 

 
 (1) Účelovost rozpočtových prostředků se určí 
 
a) individuálně ve vztahu ke konkrétnímu úkolu, 
b) odvětvově ve vztahu k potřebám daného odvětví, nebo  
c) územně ve vztahu k potřebám vymezeného území nebo jeho části anebo místa. 
  
 (2) Územní samosprávný celek a svazek obcí je povinen respektovat účel použití 
rozpočtových prostředků, který vyplývá 
 
a) z účelu přijatých dotací ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu anebo z jiného 
územního rozpočtu , nebo 
  
b) z uzavřených smluv, podle nichž přijímá účelové rozpočtové prostředky od jiných osob, včetně 
účelových darů, příspěvků či půjček. 
  
 (3) Podle pravidel účelovosti uvedených v odstavcích 1 a 2 může územní samosprávný celek a 
svazek obcí stanovit účel použití těch prostředků, jimiž dotuje činnost jiných osob anebo na ni 
přispívá. 
   

§ 22 
Porušení rozpočtové kázně 

 
 (1) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace nebo návratná finanční výpomoc z rozpočtu 
  
a) územního samosprávného celku, 
b) městské části hlavního města Prahy, 
c) Regionální rady regionu soudržnosti, nebo 
d) svazku obcí. 
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 (2) Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým 
byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, 
veřejnoprávní smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků při poskytnutí peněžních 
prostředků podle zvláštního právního předpisu zákona22). Dnem porušení rozpočtové kázně je 
den, kdy byly poskytnuté peněžní prostředky neoprávněně použity nebo den jejich připsání na 
účet příjemce u dotací poskytovaných zpětně. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle 
odstavce 1 se považuje také 
 
a)  porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, 

smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, která souvisí s účelem, na který byly 
peněžní prostředky poskytnuty, 

a)  porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, veřejnoprávní 
smlouvou nebo při poskytnutí peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu22), 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 
 

b)  porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, 
smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, která souvisí s účelem, na který byly 
peněžní prostředky poskytnuty stanovené v písmeni a), ke kterému došlo před připsáním 
peněžních prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních 
prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně; penále za porušení 
rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě 
platebního výměru odvod uhradit, 

c)  neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
 (3) Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení 
poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu; dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto 
případě den následující po dni, v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení 
poskytnutých prostředků. 
  

(4) Fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu nebo právnická osoba, 
která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna provést odvod za porušení rozpočtové kázně do 
rozpočtu, z něhož jí byly peněžní prostředky poskytnuty. 
 
 (5) Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle 
odstavce 2 písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za 
porušení rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při 
neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za 
porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle smlouvy nebo rozhodnutí o 
poskytnutí těchto prostředků se za porušení méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Pro 
stanovení nižšího odvodu uvede poskytovatel ve smlouvě nebo rozhodnutí procentní rozmezí 
vztahující se k poskytnutým peněžním prostředkům. Při stanovení výše odvodu orgán příslušný podle 
odstavce 7 nebo 9 přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení 
více povinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do 
výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení 
rozpočtové kázně může poskytovatel peněžních prostředků pozastavit jejich poskytnutí, a to až do 
výše předpokládaného odvodu. Pokud orgán příslušný podle odstavce 7 nebo 9 uloží odvod za 
porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka 
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření 
na porušení rozpočtové kázně. Pokud orgán příslušný podle odstavce 7 nebo 9 odvod neuloží, 
poskytovatel peněžních prostředků poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.  
 

(5) Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo 
podle odstavce 2 písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá 
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odvod za porušení rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 
Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace nebo návratné finanční výpomoci 
se sčítají, s výjimkou odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši 
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva 
jinak. Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) 
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže se podle 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků za porušení méně závažné povinnosti 
uloží podle § 10a odst. 6 odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se 
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li  veřejnoprávní smlouva jinak. Odvody 
za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel 
peněžních prostředků pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše předpokládaného odvodu. 
Pokud orgán příslušný podle odstavce 9 nebo 11 uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, 
v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi 
uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení 
rozpočtové kázně. Pokud orgán příslušný podle odstavce 9 nebo 11 odvod neuloží, poskytovatel 
peněžních prostředků poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci. 
 
 (6) Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě10a) v jím 
stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění10a), že příjemce dotace porušil 
méně závažnou podmínku podle § 10a odst. 6, za níž byla dotace poskytnuta a u níž poskytovatel 
stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a 
jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Poskytovatel písemně vyzve 
příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě 
kontrolního zjištění10a), že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, 
která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo 
podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. 
V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně. Výzva k provedení opatření k nápravě a výzva k vrácení dotace nebo její části 
není pro příjemce dotace závazná. Poskytovatel vhodným způsobem bez zbytečného odkladu 
informuje o vydání výzvy k provedení opatření k nápravě, o vydání výzvy k vrácení dotace a 
tom, zda příjemce dotace výzvě vyhověl, orgán příslušný podle odstavce 9 nebo 11 k rozhodnutí 
o uložení odvodu. 
  

(7) Odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, pokud jeho celková výše za všechna 
porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace nebo návratné finanční výpomoci nepřesáhne 
1 000 Kč. 
 
 (6) (8) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň 
porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však 
do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Pokud poskytovatel 
rozhodl podle odstavce 5 věty sedmé, penále se počítá z částky, kterou je příjemce povinen odvést. 
Penále za porušení rozpočtové kázně podle odstavce 2 písm. b) se počítá ode dne následujícího 
po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále, které v 
jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.  
 (7) (9) O uložení odvodu a penále podle odstavců 4 až 6 8 za porušení rozpočtové kázně 
rozhoduje v samostatné působnosti  
a) u obce obecní úřad, 
b) u městské části hlavního města Prahy úřad městské části, 
c) u hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy,  
d) u kraje krajský úřad. 
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 (8) (10) (8) Rozhodnutí podle odstavce 7 9 písm. a) přezkoumává v přenesené působnosti 
krajský úřad podle zvláštního zákona13), rozhodnutí podle odstavce 7 9 písm. b) přezkoumává v 
přenesené působnosti Magistrát hlavního města Prahy podle zvláštního zákona14). Rozhodnutí podle 
odstavce 7 9 písm. c) a d) přezkoumává z hlediska dodržování zákonnosti Ministerstvo financí 
ministerstvo. Správní orgán při přezkoumání rozhodnutí podle odstavce 7 9 může rozhodnutí pouze 
zrušit nebo zrušit a vrátit k novému projednání. 
 

(10) Rozhodnutí podle odstavce 9 písm. a) přezkoumává v přenesené působnosti krajský 
úřad podle zvláštního právního předpisu13), rozhodnutí podle odstavce 9 písm. b) přezkoumává 
v přenesené působnosti Magistrát hlavního města Prahy podle zvláštního právního předpisu14). 
Rozhodnutí podle odstavce 9 písm. c) a d) přezkoumává Ministerstvo financí. Správní orgán v 
řízení o odvolání přezkoumává rozhodnutí podle odstavce 9 z hlediska souladu s právními 
předpisy; rozhodnutí může pouze zrušit a řízení zastavit, nebo zrušit a věc vrátit k novému 
projednání úřadu, který rozhodnutí vydal, nebo odvolání zamítnout a rozhodnutí potvrdit. 
 

(9) (11) O uložení odvodu a penále podle odstavců 4 až 6 8 za porušení rozpočtové kázně 
rozhoduje 

a) u svazku obcí orgán určený k tomu stanovami, jinak orgán, který jedná jménem svazku obcí 
navenek, 
b) u Regionální rady regionu soudržnosti úřad Regionální rady regionu soudržnosti. 
 
 (10) (12) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí podle odstavce 9 11 písm. a) je krajský úřad v 
přenesené působnosti, příslušný podle sídla svazku obcí. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí podle 
odstavce 9 11 písm. b) je Ministerstvo financí . 
 
 (11) (13) Odvod a penále podle odstavců 4 až 6 8 lze uložit do 10 let počítaných od 1. ledna 
roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně. 
  
 (12) (14) Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále podle odstavců 4 až 
6 8 může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků 
rozhodl, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň; o prominutí nebo 
částečném prominutí rozhoduje poskytovatel stejným postupem, jakým rozhodl o poskytnutí 
peněžních prostředků26). Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku 
ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je 
žádáno, vyměřen. Lhůta 1 roku neběží ode dne 
 

a) podání návrhu na obnovu řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení 
obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí návrhu na obnovu řízení, 

b) zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení, 
c) zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne 

pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení o kasační 
stížnosti. 
 

 (13) (15) Při správě odvodů a penále podle odstavců 7 a 9 se postupuje podle zákona 
upravujícího správu daní. Při správě odvodů a penále podle odstavců 9 a 11 se postupuje podle 
daňového řádu. Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně 
postavení daňového subjektu. 
  
 (14) (16) Územní samosprávný celek poskytuje na vyžádání informace získané při správě 
odvodů za porušení rozpočtové kázně orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých 
prostředků. 
 

§ 22a 
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Správní delikty 
 
 (1) Územní samosprávný celek, svazek obcí, městská část hlavního města Prahy nebo 
Regionální rada regionu soudržnosti se dopustí správního deliktu tím, že 
  
a)  v rozporu s § 2 odst. 1 nezpracuje rozpočtový výhled, 
b) v rozporu s § 10c odst. 1 nezveřejní záměr poskytnout dotaci nebo návratnou finanční 

výpomoc,  
c) v rozporu s § 10c odst. 3 nezveřejní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 

výpomoci, 
b) d) v rozporu s § 13 odst. 1 nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria, 
c) e) neprovede změny schváleného rozpočtu podle § 16 odst. 2, 
d) f) zpracuje rozpočet v rozporu s § 12 odst. 1, 
e) g) v rozporu s § 14 neprovede rozpis schváleného rozpočtu,  
f) h) v rozporu s § 15  odst. 1 nevykonává kontrolu svého hospodaření, nebo 
g) i) v rozporu s § 17 odst. 4 nezajistí přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 
 
 (2) Územní samosprávný celek nebo městská část hlavního města Prahy se dopustí správního 
deliktu tím, že v rozporu s 
 
a) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet, 
b) § 11 odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, nebo 
c) § 17 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu. 
 
 (3) Regionální rada regionu soudržnosti se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 
 
a) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet, 
b) § 11a nezveřejní návrh rozpočtu, nebo 
c) § 17a nezveřejní návrh závěrečného účtu. 
 
 (4) Svazek obcí se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 
 
a) § 39 odst. 3 zpracuje a schválí rozpočet, 
b) § 39 odst. 4 nezveřejní návrh rozpočtu, nebo 
c) § 39 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu. 
 
 (5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

§ 28 
Finanční hospodaření příspěvkových organizací 

 
 (1) Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s 
peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých 
fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých 
z Národního fondu a ze zahraničí. 
  
 (2) Příspěvková organizace dále hospodaří 
  
a) s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, 
včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů, 
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b) s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České 
republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, 
z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce. 
 
 (3) Pokud se prostředky poskytnuté podle odstavce 2 nespotřebují do konce kalendářního 
roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a mohou se použít 
pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na 
stanovený účel nebyly použity, podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve 
kterém byl splněn účel, na který byla dotace poskytnuta. 
 
 (4) Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v 
návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. 
 
 (5) Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen 
ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. 
  
 (6) Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže 
 
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, nebo 
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele nebo.  
c) porušila rozpočtovou kázeň. 
 
 (7) Příspěvková organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že 
 
a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu se stanoveným 
účelem, 
b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví tento zákon nebo než 
rozhodl zřizovatel, 
c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel nebo v jiné výši , než stanoví tento zákon 
nebo jiný právní předpis,  
d) použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky jejího peněžního 
fondu podle tohoto zákona, nebo  
e) překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 
prosince nekryla ze svého fondu odměn., nebo 
f) neprovede odvod podle odstavce 6 ve lhůtě stanovené zřizovatelem. 
 
 (8) Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel příspěvkové organizaci odvod do svého 
rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení 
rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo.  
 
 (9) Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za porušení 
rozpočtové kázně na základě písemné žádosti příspěvkové organizace podané do 1 roku od uložení 
odvodu. 
 
           (10) Ustanovení odstavců 7 až 9 se nevztahují na porušení rozpočtové kázně při nakládání 
s prostředky poskytnutými příspěvkové organizaci z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdržel ze 
státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z 
Národního fondu za účelem, aby je na základě svého rozhodnutí poskytnul právnické nebo fyzické 
osobě. V takovém případě se postupuje podle § 22. 
 
 (11) Vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v 
neprospěch příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin. 
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 (12) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah 
příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a k 
Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje. 
 

§ 29 
Peněžní fondy příspěvkových organizací 

 
 (1) Příspěvková organizace vytváří své tvoří tyto peněžní fondy: 
a) rezervní fond,  
b) investiční fond, 
b) fond investic,  
c) fond odměn, 
d) fond kulturních a sociálních potřeb. 
 
 (2) Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. 
 

§ 30 
Rezervní fond  

 
 (1) Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na 
základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu 
odměn. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, jestliže skutečné 
výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než její provozní 
náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn 
schvaluje zřizovatel. Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary a prostředky převedené 
podle § 28 odst. 3. 
 
 (2) Rezervní fond, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených 
podle § 28 odst. 3, používá příspěvková organizace 
  
a) k dalšímu rozvoji své činnosti, 
b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady,  
c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, 
d) k úhradě své ztráty za předchozí léta. 
 
            (3) Účelově určené peněžní dary se použijí v souladu s jejich určením. 
 
 (3) (4) Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního 
fondu, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 
3, použila k posílení svého investičního fondu fondu investic. 
 

§ 31 
Investiční fond Fond investic 

 
 (1) Investiční fond Fond investic vytváří příspěvková organizace k financování svých 
investičních potřeb. Jeho zdrojem jsou 
  
a) peněžní prostředky ve výši odpisů z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku4) prováděné 
podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, 
b) investiční dotace příspěvek z rozpočtu zřizovatele, 
c) investiční příspěvky ze státních fondů, 
c) investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, 
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d) příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého 
rozhodnutí připustí, 
e) dary peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním 
účelům, 
f) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného  majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace, 
g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 
 
 (2) Investiční fond Fond investic příspěvkové organizace se používá  

a) k financování investičních výdajů na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného 
dlouhodobého majetku, s  výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 
b) k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, 
c) k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, 
d) k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace 
používá pro svou činnost; takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů 
příspěvkové organizace k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a 
oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost. 
  
 (3) Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít též investičních úvěrů 
nebo půjček. 

 
§ 32 

Fond odměn 
 
 (1) Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do 
výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy 
stanoveného zřizovatelem nebo zvláštním právním předpisem, a peněžními dary účelově 
určenými na platy. 
  
 (2) Tvorbu fondu odměn provede příspěvková organizace na základě schválení výše 
zlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení zřizovatelem. Převod peněžních prostředků do 
fondu odměn schvaluje zřizovatel. 
  
 (3) Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí 
případné překročení prostředků na platy, jehož výše se zjišťuje podle zvláštního právního předpisu.17) 
stanoveného objemu prostředků na platy. 
 

§ 34 
Úvěry, půjčky  a ručení příspěvkové organizace 

 
 (1) Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce 5) nebo o úvěru 6) jen po 
předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček 
zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb. K dočasnému krytí svých potřeb může získat od 
svého zřizovatele návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími výnosy 
běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku, nestanoví-li zřizovatel lhůtu delší. 
  
 (2) Příspěvková organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani je jinak 
zajišťovat. 
  

§ 37a 
Zřizování a zakládání právnických osob 

 
 Příspěvková organizace nesmí 
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a) zřizovat nebo zakládat právnické osoby, 
b) mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání. 
 

37b 
Předchozí souhlas 

 
 (1) Předchozí souhlas zřizovatele podle tohoto zákona, nebo stanoví-li tak zřizovatel 
podle § 27 odst. 4, se uděluje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí, s výjimkou 
peněžitého daru účelově neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel udělit předchozí souhlas 
společný pro více právních jednání. Není-li předchozí souhlas udělen, k právnímu jednání se 
nepřihlíží. 
 
 (2) Do doby, než právní jednání nabude účinnosti, lze předchozí souhlas dodatečně 
odvolat, jestliže po jeho udělení vyjdou najevo podstatné skutečnosti pro rozhodnutí o udělení 
předchozího souhlasu, které nebyly známy v době rozhodování a měly by na výsledek 
rozhodnutí podstatný vliv. 
 
 (3) Pokud si zřizovatel příspěvkové organizace vyhradí udělení předchozího souhlasu k 
nabytí majetku podle § 27 odst. 4, je povinen oznámit tuto skutečnost v Ústředním věstníku 
České republiky. 
 

§ 39b 
Předchozí souhlas 

 
 (1) Předchozí souhlas zřizovatele podle tohoto zákona, anebo stanoví-li tak zřizovatel podle § 
27 odst. 4, se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon a je jeho součástí, s výjimkou peněžitého 
daru účelově neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí souhlas společný pro 
více právních úkonů. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný. 
  
 (2) Do doby, než právní úkon nabude účinnosti, lze předchozí souhlas dodatečně odejmout, 
jestliže po jeho vydání vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování a 
měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv. 
 (3) Pokud si zřizovatel příspěvkové organizace vyhradí předchozí souhlas k nabytí majetku 
podle § 27 odst. 4, je povinen zabezpečit předem oznámení o této skutečnosti v Ústředním věstníku 
České republiky. 
 
------------------------- 
1)  Čl. 99 a násl. ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 

347/1997 Sb.  
2)  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  
2a)  § 16 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.  
3)  Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).  
4)  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
5)  § 657 a násl. občanského zákoníku. 
6)  § 497 a násl. obchodního zákoníku. 
7)  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  
8)  Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 

některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). 
9)  § 37 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla).  
10)  § 84 zákona č. 128/2000 Sb. 
        § 35 zákona č. 129/2000 Sb. 
        § 59 zákona č. 131/2000 Sb. 
10a) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  
11)  § 42 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
       § 20 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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       § 38 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
11b) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí.  
13)  § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
14)  § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.  
15)  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
16)  Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.  
16a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon).  
16b) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.  
17)  Nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny za 

pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších 
předpisů.  

18)  § 50 zákona č. 128/2000 Sb.  
19)  § 85 zákona č. 128/2000 Sb.  
19a) Zákon č. 561/2004 Sb. 
19b) § 50 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  
20)  Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.  
21)  § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí. 
22)  Například § 160 až 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 
42/2009 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb. 

23) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

24)  Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

25)  Například čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. 
prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, 
čl. 3 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 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 stanoví podmínky týkající se systému pro 
elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií 
zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce, čl. 26 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 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 a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu.“. 

26)  § 87 a § 101 zákona č. 128/2000 Sb. 
       § 40 odst. 2 a § 58 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb. 
        § 62 a § 70 odst. 2,  § 90 a § 94 zákona č. 131/2000 Sb. 

§ 16d odst. 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. 
a zákona č. 253/2011 Sb. 
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Platné znění části zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 85 
 
 Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních: 
  
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a 
nebytových prostorů z majetku obce, 
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč 
fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, 
  
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a 
jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, 
sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, 
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, 
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě 
fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, 
 
d) uzavření smlouvy o společnosti44) a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, 
jejíž je obec společníkem,  
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, 
f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč, 
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,  
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,  
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,  
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, 
o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,  
k) zastavení nemovitých věcí,  
l) vydání komunálních dluhopisů.  
 

§ 133 
 
 Statutární město může svěřit statutem za podmínek v něm stanovených městskému obvodu a 
městské části rozhodování zejména o těchto právních jednáních: 
  
a) převod a zastavení nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů z majetku 
města svěřeného městskému obvodu nebo městské části, 
  
b) převod a zastavení movitých věcí a práv, 
  
c) postoupení pohledávek, 
  
d) vzdání se práva a prominutí dluhu, 
  
e) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí výpůjčky, o poskytnutí 
dotace, o poskytnutí návratné finanční výpomoci, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, 
o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti44), 
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 f) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, 
  
g) majetková účast na podnikání jiných právnických osob, 
  
h) dohody o splátkách, 
  
i) uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách, 
  
j) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám, 
  
k) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí spolkům, humanitárním organizacím a 
jiným právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, 
sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, 
prevence kriminality a ochrany životního prostředí. 
 
 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské) zřízení, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 36 
 
 (1) Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních kraje: 
  
a) nabytí a převod nemovitých věcí, 
  
b) poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné 
fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce, 
  
c) poskytování dotací spolkům, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám 
působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, 
požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence 
kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo 
právnické osobě v kalendářním roce, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu, 
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě 
fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o 
jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu, 
  
d) poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití, 
  
e) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 200 000 Kč, 
  
f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 200 000 Kč, 
  
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, 
  
h) postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč, 
  
i) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí ručitelského závazku, o 
přistoupení k závazku a ke smlouvě o společnosti, 
  
j) zastavení nemovitostí, 
  
k) vydání komunálních dluhopisů, 
  
l) stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob, 
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m) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob. 
  
  

§ 59 
 
 (1) Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím 
přijatých usnesení. Radě je vyhrazeno 
  
a) zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu 
svěřeném zastupitelstvem, 
  
b) stanovit počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních orgánů kraje a do 
organizačních složek a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců, 
  
c) na návrh ředitele krajského úřadu (dále jen "ředitel") jmenovat a odvolávat vedoucí odborů 
krajského úřadu v souladu se zvláštním zákonem; jmenování nebo odvolání vedoucích odborů bez 
návrhu ředitele je neplatné, 
  
d) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce 
jejich předsedy a členy, 
  
e) ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontrolovat jejich plnění, 
  
f) přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti, 
  
g) vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje, 
  
h) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 
  
i) vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním 
složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním 
zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu 
pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly 
založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě, 
  
j) rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti, 
  
k) vydávat nařízení kraje, 
  
l) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada svěřit 
příslušnému odboru krajského úřadu zcela nebo zčásti, 
  
m) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi 
rady, 
  
n) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem, 
  
o) schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni. 
  
 (2) Rada rozhoduje o těchto právních jednáních kraje: 
  
a) o poskytování dotací spolkům, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám 
působícím v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, 
kultury a vzdělávání, vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany 
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zvířat a životního prostředí; tyto dotace nesmí převýšit 200 000 Kč jednomu spolku, jedné humanitární 
organizaci nebo jedné právnické nebo fyzické osobě v kalendářním roce, 
a) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 200 000 Kč v jednotlivém případě 
fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o 
jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu, 
  
b) o vzdání se práva a prominutí dluhu nepřevyšující 200 000 Kč, 
  
c) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující 200 000 Kč, 
  
d) o uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců, 
  
e) o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz, 
  
f) o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech. 
  
 (3) Rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné 
působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo. 
  
 (4) Rada může svěřit hejtmanovi, popřípadě krajskému úřadu rozhodování podle odstavce 1 
písm. l) a podle odstavce 2 písm. e). Dále může svěřit hejtmanovi rozhodování podle odstavce 3. 
 

§ 78 
 
 (1) Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost. Tyto výbory jsou nejméně pětičlenné. 
  
 (2) Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů 
hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru 
jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního zákona; 11) 
vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru. 
  
 (3) Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být hejtman, zástupce hejtmana, ředitel 
ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na krajském úřadu. 
  
 (4) Finanční výbor 
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje, 
  
b) provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem, nebo 
které na kraj byly převedeny, 
  
c) provádí kontrolu využití dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých krajem z jeho 
prostředků obcím; za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od obcí příslušné podklady a obce 
jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost, 
  
d) plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo. 
  
 (5) Kontrolní výbor 
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, 
  
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné 
působnosti, 
  
c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. 
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 (6) Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
a) v návaznosti na demografický vývoj a vývoj zaměstnanosti posuzuje a vyjadřuje se k síti škol a 
školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti kraje, 
  
b) předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, popřípadě 
předškolními zařízeními, které kraj zřizuje, 
  
c) vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, 
  
d) projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a 
předškolních zařízení, které kraj zřizuje, 
  
e) plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo. 
 
 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 18 
 
 (1) Do samostatné působnosti městské části náleží 
  
a) schvalování programu rozvoje městské části, 
  
b) oprávnění městských částí zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky potřebné 
pro jejich rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů městských částí, a to pro odvoz a likvidaci tuhých 
komunálních odpadů, údržbu veřejné zeleně, sociální služby, kulturní činnost, sport, rekreaci a 
cestovní ruch, správu bytového fondu, základní školy, zařízení jim sloužící a předškolní zařízení, 
zřízení jednotky dobrovolných hasičů, jakož i úkoly vyplývající z funkce jejich zakladatele a 
zřizovatele, 
  
c) rozhodování o vyhlášení místního referenda na území městské části, 
  
d) navrhování změny katastrálních území uvnitř městské části, 
  
e) poskytování věcných a peněžních darů fyzickým nebo právnickým osobám, 
  
f) rozhodování o veřejných zakázkách, jejichž předmět plnění se vztahuje k území městské části, 
  
g) schvalování rozpočtu městské části a hospodaření podle něj, 
  
h) oprávnění vystupovat jako účastník v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí nebo 
dodatečné povolení stavby územní rozhodnutí nahrazující podle zvláštního právního předpisu6b) v 
území městské části. 
  
 (2) Městská část se při výkonu samostatné působnosti městské části řídí zákony a jinými 
právními předpisy. 
  
 (3) Hlavní město Praha může Statutem svěřit městským částem zejména rozhodování o těchto 
právních jednáních: 
  
a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, návratné finanční výpomoci, zápůjčky nebo 
dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o 
společnosti26), orgány městské části, 
  
b) o peněžitých a nepeněžitých vkladech městské části do obchodních společností a svazků, 
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c) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených 
nebo zřízených městskou částí, 
  
d) o pronájmu, převodu a nabytí nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, 
  
e) o bezúplatném převodu movitých věcí včetně peněz, 
  
f) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části, 
  
g) o vzdání se práva a prominutí dluhu, 
  
h) o zastavení movitých a nemovitých věcí, 
  
i) o dohodách o splátkách dluhů, 
  
j) o uzavírání smluv podle § 23, 24, 26 až 27. 
  
 (4) Hlavní město Praha může Statutem stanovit rozsah rozhodování městských částí podle 
odstavce 3. 
 

§ 59 
nadpis vypuštěn 

  
 (1) Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhoduje ve věcech patřících do samostatné 
působnosti hlavního města Prahy. 
  
 (2) Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno 
  
a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, 
  
b) předkládat návrhy na zrušení jiných právních předpisů Ústavnímu soudu, jsou-li v rozporu se 
zákonem, 
  
c) vydávat územně plánovací dokumentaci pro celé území hlavního města Prahy, 
  
d) schvalovat po projednání s městskými částmi a uskutečňovat program rozvoje hlavního města 
Prahy podle zvláštních právních předpisů; zastupitelstvem hlavního města Prahy musí být vždy 
projednány připomínky městských částí k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy, které se 
dotýkají jejich území, 
  
e) schvalovat po projednání s městskými částmi rozpočet hlavního města Prahy, závěrečný účet 
hlavního města Prahy a účetní závěrku hlavního města Prahy sestavenou k rozvahovému dni, 
  
f) vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech patřících do samostatné působnosti hlavního města 
Prahy, 
  
g) volit primátora hlavního města Prahy a náměstky primátora hlavního města Prahy, jakož i další 
členy rady hlavního města Prahy (radní) a odvolávat je z funkce, 
  
h) stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva hlavního města Prahy, 
  
i) rozhodovat o účasti v mezinárodním sdružení s územními samosprávnými celky jiných států a o 
spolupráci s jinými kraji a obcemi, zakládat, zřizovat, kontrolovat a rušit právnické osoby a 
organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, 
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společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o 
účasti hlavního města Prahy v již založených nebo zřízených právnických osobách, 
  
j) schvalovat po projednání s městskými částmi program rozvoje územního obvodu hlavního města 
Prahy včetně stanovení rozsahu dopravní obslužnosti území hlavního města Prahy, 
  
k) schvalovat po projednání s městskými částmi koncepci rozvoje informačních systémů pro potřeby 
hlavního města Prahy a městských částí, 
  
l) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy hlavního města Prahy, 
  
m) rozhodovat o vyhlášení místního referenda na celém území hlavního města Prahy, 
  
n) navrhovat změny katastrálních území uvnitř hlavního města Prahy, 
  
o) zřizovat a rušit výbory zastupitelstva hlavního města Prahy a volit jejich členy, 
  
p) zřizovat a rušit městskou policii hlavního města Prahy, 
  
q) rozhodovat o spolupráci hlavního města Prahy s jinými územními samosprávnými celky a o 
formách této spolupráce, 
  
r) rozhodovat o zrušení usnesení rady hlavního města Prahy, jehož výkon primátor pozastavil podle § 
73, 
  
s) udělovat a odnímat čestné občanství a ceny hlavního města Prahy, 
  
t) delegovat zástupce hlavního města Prahy, s výjimkou § 68 odst. 2 písm. h), na valnou hromadu 
obchodních společností, v nichž má hlavní město Praha majetkovou účast, 
  
u) další záležitosti, které zastupitelstvu hlavního města Prahy svěří zákon. 
  
 (3) Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno rozhodování o těchto právních 
jednáních: 
  
a) o vydání komunálních dluhopisů, 
  
b) o majetkové účasti hlavního města Prahy na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob 
založených nebo zřízených hlavním městem Prahou o hodnotě vyšší než 5 000 000 Kč, 
  
c) o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky a uzavření smlouvy o společnosti26), jde-li o závazek 
větší než 10 000 000 Kč, 
  
d) o převzetí dluhu, ručení za závazky jiných osob, převzetí ručitelského závazku a přistoupení k 
závazku, jde-li o závazek větší než 5 000 000 Kč, 
  
e) o přijetí a poskytnutí dotace, jde-li o závazek vyšší než 50 000 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak, 
 
f) o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci, jde-li o závazek vyšší než 50 000 Kč, a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí,  není-li dále stanoveno jinak,  
 
f) g) o poskytování dotací a půjček městským částem z rozpočtu hlavního města Prahy, s výjimkou 
dotací poskytovaných ze státního rozpočtu nebo rozpočtu státního fondu, 
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g) h) o poskytování dotací nad 200 000 Kč spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým a 
právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární 
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a 
ochrany životního prostředí, 
h) o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč spolkům, 
humanitárním organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti 
mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, 
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, 
  
h) i) o bezúplatném postoupení pohledávek vyšších než 10 000 000 Kč, 
  
i) j) o zastavení nemovitých věcí, 
  
j) k) o nabytí a převodu nemovitých věcí, 
  
k) l) o peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností, nadací a obecně prospěšných 
společností a svazků obcí v hodnotě vyšší než 5 000 000 Kč, 
  
l) m) o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým a fyzickým 
osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na 
podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce vyšší než 2 000 000 Kč ročně 
jednomu a témuž subjektu, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s 
výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám, 
  
m) n) o vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 5 000 000 Kč, 
  
n) o) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 5 000 000 Kč, 
  
o) p) o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, 
  
p) q) o poskytování věcných a peněžitých darů v hodnotě nad 2 000 000 Kč v jednotlivých případech. 
  
 (4) Zastupitelstvo hlavního města Prahy si může vyhradit další pravomoci v samostatné 
působnosti hlavního města Prahy mimo pravomoci vyhrazené radě hlavního města Prahy dle § 68 
odst. 2. 
  
 (5) Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje zastupitelstvo hlavního města Prahy, jen 
stanoví-li tak zákon. 
 ____________________  
26) § 2716 a násl. občanského zákoníku. 
 

§ 68 
 
 (1) Rada hlavního města Prahy je výkonným orgánem hlavního města Prahy v oblasti 
samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu hlavního města Prahy. Rada 
hlavního města Prahy připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a 
zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. 
  
 (2) Radě hlavního města Prahy je vyhrazeno 
  
a) zabezpečovat hospodaření hlavního města Prahy podle schváleného rozpočtu a kontrolovat 
hospodaření podle něj, 
  
b) provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem hlavního města Prahy, 
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 c) ukládat Magistrátu hlavního města Prahy úkoly v oblasti samostatné působnosti hlavního města 
Prahy a kontrolovat jejich plnění, 
  
d) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva hlavního města 
Prahy, komisemi rady hlavního města Prahy nebo městskými částmi, 
  
e) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 
  
f) na návrh ředitele Magistrátu hlavního města Prahy zřizovat a rušit odbory Magistrátu hlavního 
města Prahy a vydávat organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy, 
  
g) plnit vůči právnickým osobám a zařízením zřízeným nebo založeným zastupitelstvem hlavního 
města Prahy úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních právních předpisů, nejsou-li 
vyhrazeny zastupitelstvu hlavního města Prahy, a schvalovat účetní závěrku příspěvkové organizace 
zřízené hlavním městem Prahou, sestavenou k rozvahovému dni, 
  
h) plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha jediným akcionářem nebo jediným 
společníkem, 
  
i) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady hlavního města Prahy, jmenovat a odvolávat z funkce 
jejich předsedy a členy, 
  
j) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá Magistrátem hlavního města Prahy a komisemi 
rady hlavního města Prahy v samostatné působnosti, 
  
k) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem, 
  
l) rozhodovat o poskytování dotací nepřesahujících 200 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, 
humanitárním organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, 
tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, 
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, 
l) o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč spolkům, 
humanitárním organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti 
mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, 
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí 
  
m) rozhodovat o majetkové účasti hlavního města Prahy na podnikání jiných osob s výjimkou 
právnických osob založených nebo zřízených hlavním městem Prahou o hodnotě nižší než 5 000 000 
Kč, 
  
n) rozhodovat o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky a uzavření smlouvy o společnosti26), nejde-li 
o závazek vyšší než 10 000 000 Kč, 
  
o) rozhodovat o převzetí dluhu, ručení za závazky jiných osob, převzetí ručitelského závazku a 
přistoupení k závazku, nejde-li o závazek vyšší než 5 000 000 Kč, 
  
p) rozhodovat o bezúplatném postoupení pohledávek v hodnotě nepřevyšující 10 000 000 Kč, 
  
q) rozhodovat o peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností, nadací, obecně 
prospěšných společností a svazků obcí v hodnotě nepřevyšující 5 000 000 Kč, 
  
r) rozhodovat o vzdání se práva a prominutí dluhu nepřevyšující 5 000 000 Kč, 
  
s) rozhodovat o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující 5 000 000 Kč, 
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t) rozhodovat o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců, 
  
u) rozhodovat o stanovení počtu zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu 
hlavního města Prahy, do zařízení hlavního města Prahy bez právní subjektivity, do organizačních 
složek a do městské policie a o objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců, 
  
v) rozhodovat o jmenování a odvolání ředitelů odborů Magistrátu hlavního města Prahy na návrh 
ředitele Magistrátu hlavního města Prahy; jmenování nebo odvolání ředitelů odborů bez návrhu 
ředitele Magistrátu hlavního města Prahy je neplatné. 
  
 (3) Rada hlavního města Prahy rozhoduje v záležitostech samostatné působnosti hlavního 
města Prahy, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu hlavního města Prahy nebo pokud si je 
zastupitelstvo hlavního města Prahy nevyhradí. 
  
 (4) Rada hlavního města Prahy vydává v přenesené působnosti hlavního města Prahy nařízení. 
O ostatních otázkách přenesené působnosti hlavního města Prahy může rozhodovat, jen stanoví-li tak 
zákon. 
 

§ 78 
 
 (1) Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor 
pro výchovu a vzdělávání. Tyto výbory jsou nejméně pětičlenné. 
  
 (2) Pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání lidu alespoň 
5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje zastupitelstvo hlavního města Prahy výbor 
pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je 
deleguje spolek utvořený podle zvláštního právního předpisu;20) vždy však příslušníci národnostních 
menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru. 
  
 (3) Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být primátor hlavního města Prahy, 
náměstek primátora hlavního města Prahy, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy ani osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Magistrátu hlavního města Prahy. 
  
 (4) Finanční výbor 
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky hlavního města Prahy, 
  
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo hlavního města Prahy. 
  
 (5) Kontrolní výbor 
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady hlavního města Prahy, 
  
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem hlavního města Prahy na 
úseku samostatné působnosti, 
  
c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo hlavního města Prahy. 
  
 (6) Výbor pro výchovu a vzdělávání 
a) posuzuje a zaujímá stanovisko k návrhům koncepce rozvoje výchovy a vzdělávání v hlavním městě 
Praze, 
  
b) předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, případně 
předškolními zařízeními, které hlavní město Praha zřizuje, 
  
c) vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací a návratných finančních výpomocí v oblasti 
mládeže, tělovýchovy a sportu, 
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d) projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a 
předškolních zařízení, které hlavní město Praha zřizuje, 
  
e) plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo hlavního města 
Prahy. 
  
 (7) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky 
byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a 
zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. 
  
 (8) Výbor předloží zápis zastupitelstvu hlavního města Prahy; k zápisu připojí vyjádření 
orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. 
  
 

§ 89 
 
 (1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto 
nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno 
  
a) volit starostu městské části, zástupce starosty městské části a další členy rady městské části a 
odvolávat je z funkce, 
  
b) stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části, 
  
c) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části, 
  
d) vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy, 
  
e) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy, 
  
f) vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy, 
  
g) schvalovat program rozvoje městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy, 
  
h) schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části, 
  
i) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části, 
  
j) zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity 
a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, 
stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených 
právnických osobách, 
  
k) rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními 
samosprávnými celky a o formě této spolupráce, 
  
l) rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části, 
  
m) udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části, 
  
n) rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil 
podle § 102. 
  
 (2) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat o těchto právních jednáních, pokud 
jsou městským částem zákonem nebo Statutem svěřeny: 
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a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky nebo dotace, o převzetí dluhu, o převzetí 
ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti26) orgány městské části, 
 
b) o poskytování dotací a návratných finančních fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření 
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, 
 
b) c) o peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností a svazků, 
 
c) d) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob 
založených nebo zřízených městskou částí, 
  
d) e) o nabytí a převodu nemovitých věcí, 
  
e) f) o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým a fyzickým 
osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na 
podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce vyšší než 50 000 Kč ročně 
jednomu a témuž subjektu, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s 
výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám, 
  
f) g) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části, 
  
g) h) o vzdání se práva, prominutí dluhu a úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100 000 Kč, 
  
h) i) o zastavení nemovitých věcí, 
  
i) j) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000 Kč, 
  
j) k) o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, 
  
k) l) o věcných a peněžitých darech právnickým a fyzickým osobám v hodnotě vyšší než 50 000 Kč. 
  
 (3) Zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky. 
  
 (4) Zastupitelstvo městské části rozhoduje v otázkách přenesené působnosti, jen stanoví-li tak 
zvláštní zákon. 
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	h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.
	(4) Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
	(5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci obsahuje alespoň
	a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci,
	d) poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta; u dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z ...
	e) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny,
	f) dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,
	g) u návratné finanční výpomoci lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
	h) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit,
	i) případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, které je příjemce povinen dodržet,
	j) dobu pro předložení finančního vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci a číslo účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky nebo návratná finanční výpomoc vráceny,
	k) je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací,
	l) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy.

	(6) Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace lze z podmínek stanovených podle odstavce 5 písm. i) vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši ne...
	(8) Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace může poskytovatel stanovit výdaje nebo náklady, jejichž výše nemusí být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou; paušální výdaje nebo náklady se stanoví
	a) procentem ze skutečně vynaložených a prokázaných, poskytovatelem stanovených, výdajů nebo nákladů,
	b) na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů, nebo
	c) jako pevná částka pokrývající veškeré výdaje  nebo  náklady nebo jejich část.
	§ 10b
	(1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje podleP Psprávního řádu
	a)  Ministerstvo financí, je-li jednou ze smluvních stran kraj, svazek obcí, jehož členem je hlavní město Praha, nebo Regionální rada regionu soudržnosti,
	b)  krajský úřad v přenesené působnosti, je-li smluvní stranou obec nebo svazek obcí, jehož členem není hlavní město Praha, v jehož správním obvodu se obec nachází nebo v jehož správním obvodu má svazek obcí sídlo,
	c)  Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti, je-li jednou ze smluvních stran městská část hlavního města Prahy.
	(2) Ministerstvo financí plní úkoly nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy ve vztahu k povinnosti stanovené v odstavci 1.
	(3) Proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 1 nelze podat odvolání ani rozklad.

	(2) Záměr poskytnout dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahuje alespoň



