
 

úplné znění s vyznačenými úpravami  

zákon č. 2/1969 Sb. , 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ve znění pozdějších 

předpisů  

§ 4  

(1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní 

závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, fiskální politiku, makroekonomické a 

fiskální prognózy pro přípravu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, finanční trh, regulaci 

vydávání elektronických peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu 

dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky, pro zavedení jednotné měny 

euro na území České republiky, pro platební styk, daně, pojistné na důchodové spoření, poplatky, 

pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a clo, finanční hospodaření, 

finanční kontrolu, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, účetnictví, audit a 

daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu 

zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, 

privatizaci majetku státu, příspěvek ke stavebnímu spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění, 

ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vnitrostátní koordinaci při 

uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany 

základních lidských práv a boje proti terorismu, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá 

opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.  

(2) Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou připravuje a předkládá vládě návrhy 

zákonných úprav v oblasti měny a peněžního oběhu a návrhy zákonných úprav, kterými se upravují 

postavení, působnost, organizace a činnost České národní banky, s výjimkou dohledu nad finančním 

trhem, platebním stykem a vydáváním elektronických peněz.  

(3) Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních 

orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších 

mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance.  

(4) Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.  

(5) Ministerstvo financí zjišťuje účetní záznamy pro potřeby státu včetně sestavování účetních výkazů 

za Českou republiku podle zákona upravujícího účetnictví.  
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Úplné znění měněných částí  

 

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 

Republiky, České republiky a Slovenské republiky 

 

§ 1 

(1) Tento zákon stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí obsazovaných volbou, 

jmenováním nebo ustanovováním 

a) v orgánech státních správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a 

Slovenské republiky, 

b) v Československé armádě, 

c) ve Federální bezpečnostní informační službě, Federálním policejním sboru, Sboru hradní 

policie, 

d) v Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři Federálního 

shromáždění, Kanceláři České národní rady, Kanceláři Slovenské národní rady, Úřadu vlády 

České a Slovenské Federativní Republiky, Úřadu vlády České republiky, Úřadu vlády 

Slovenské republiky, Kanceláři Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky, 

Kanceláři Ústavního soudu České republiky, Kanceláři Ústavního soudu Slovenské republiky, 

Kanceláři Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři Nejvyššího 

soudu České republiky, Kanceláři Nejvyššího soudu Slovenské republiky, v prezídiu 

Československé akademie věd a v předsednictvu Slovenské akademie věd, a u Nejvyššího 

správního soudu u Nejvyššího správního soudu a v Národní rozpočtové radě, 

e) v Československém rozhlase, Českém rozhlase, Slovenském rozhlase, Československé 

televizi, České televizi, Slovenské televizi, Československé tiskové kanceláři, 

Československé tiskové kanceláři České republiky a Československé tiskové kanceláři 

Slovenské republiky, 

f) ve státních podnicích, státních organizacích, akciových společnostech, kde většinovým 

akcionářem je stát, v podnicích zahraničního obchodu, ve státní organizaci Československé 

státní dráhy, státních fondech, ve státních peněžních ústavech a Státní bance československé, 

g) v úřadech územních samosprávných celků,pokud se dále nestanoví jinak. 

(2) Funkcemi podle odstavce 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České republiky 

služební místa představených podle zákona o státní službě a pracovní místa vedoucích 

zaměstnanců, kteří jsou veřejnými funkcionáři podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů, a 

vedoucích zaměstnanců zařazených v Národním bezpečnostním úřadu a v Nejvyšším 

kontrolním úřadu a funkcemi podle odstavce 1 písm. b) se rozumí v ozbrojených silách České 

republiky a v Generálním štábu Armády České republiky7) funkce s plánovanou hodností 

plukovník a generál a funkce vojenských přidělenců. 

(3) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. f) se rozumí funkce vedoucího organizace a vedoucích 

pracovníků v jeho přímé řídící působnosti a služební místa představených podle zákona o 

státní službě. Na vysokých školách a na veřejných vysokých školách5) se těmito funkcemi 

rozumějí rovněž funkce volených akademických funkcionářů a funkce schvalované 

akademickým senátem vysoké školy a fakulty. Funkcemi podle odstavce 1 písm. g) se rozumí 

funkce vedoucího úřadu a vedoucích úředníků. 

(4) Tento zákon stanoví též některé další předpoklady pro výkon funkce soudce, přísedícího, 

prokurátora, vyšetřovatele prokuratury, státního notáře, státního arbitra a pro osoby 

vykonávající činnost justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, notářského čekatele a 

arbitrážního čekatele. 

(5) Tento zákon stanoví též podmínky spolehlivosti pro možnost provozování některých 

koncesovaných živností.  
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Úplné znění měněných částí 

 

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

§ 6 

(1) Rozpočet Pojišťovny je sestaven a realizován tak, aby výdaje nepřevýšily příjmy 

Pojišťovny v příslušném rozpočtovém roce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zúčtovává v roční 

závěrce vůči rezervnímu fondu. 

(2) Pojišťovna je povinna zajistit prostřednictvím auditora2) nebo právnické osoby, 

která je zapsána v seznamu auditorů2) (dále jen „auditor“), 

a) ověření účetní závěrky Pojišťovny, 

b) ověření návrhu výroční zprávy Pojišťovny za příslušný rok. 

(3) Pojišťovna je povinna v návaznosti na termíny stanovené Ministerstvem financí 

pro předkládání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit Ministerstvu 

zdravotnictví a Ministerstvu financí návrh zdravotně pojistného plánu na následující 

kalendářní rok, účetní závěrku a návrh výroční zprávy za minulý kalendářní rok a zprávu 

auditora.3) 

(4) Návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a návrh výroční zprávy za 

minulý rok podle odstavce 3 schvaluje na návrh vlády Poslanecká sněmovna Parlamentu v 

návaznosti na termíny projednávání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu. 

Schválený zdravotně pojistný plán a schválenou výroční zprávu a schválenou účetní uzávěrku 

Pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(5) Nebude-li zdravotně pojistný plán Pojišťovny schválen před 1. lednem příslušného 

kalendářního roku, řídí se činnost Pojišťovny do schválení zdravotně pojistného plánu 

provizoriem stanoveným Ministerstvem zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí. 

Základem pro stanovení provizoria je návrh zdravotně pojistného plánu na příslušný 

kalendářní rok. 

(6) Zdravotně pojistný plán obsahuje plán příjmů a výdajů Pojišťovny včetně členění 

podle jednotlivých fondů, předpokládaný vývoj struktury pojištěnců, plán provozních 

nákladů, údaje o rozsahu hrazených služeb hrazených Pojišťovnou, způsob zajištění 

dostupnosti služeb nabízených Pojišťovnou včetně předpokládané soustavy poskytovatelů, se 

kterými Pojišťovna uzavírá smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. 

(7) Výnos z pokut, přirážek k pojistnému a penále ukládaných podle zvláštních 

právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění3a) a přijatých Pojišťovnou v 

průběhu kalendářního roku může Pojišťovna přidělit do fondu prevence; tyto příděly do fondu 

prevence lze v průběhu kalendářního roku provádět zálohově tak, aby jejich celková výše za 

kalendářní rok nepřekročila 0,3 % celkového objemu příjmů pojistného po přerozdělení 

provedeném podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.3b) 

(8) Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí posoudí předložený návrh 

zdravotně pojistného plánu z hlediska souladu s právními předpisy a z hlediska souladu s 

veřejným zájmem. 

(9) Pokud návrh zdravotně pojistného plánu odporuje právním předpisům nebo 
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veřejnému zájmu, vrátí Ministerstvo zdravotnictví Pojišťovně návrh zdravotně pojistného 

plánu k přepracování. 

(10) V případě, kdy Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí po posouzení 

souladu zdravotně pojistného plánu s právními předpisy a veřejným zájmem zjistí, že návrh 

zdravotně pojistného plánu není s těmito hledisky v rozporu, předloží návrh zdravotně 

pojistného plánu vládě. 

(1) Pojišťovna každý kalendářní rok sestavuje zdravotně pojistný plán na 

následující kalendářní rok (dále jen „zdravotně pojistný plán“) a výhled nejméně na dva 

další kalendářní roky následující po roce, na který je sestaven zdravotně pojistný plán 

(dále jen „výhled“). Při sestavování zdravotně pojistného plánu se vychází z výhledu.  

(2) Zdravotně pojistný plán je zpravidla sestavován jako vyrovnaný, přičemž 

vyrovnaným zdravotně pojistným plánem se pro účely tohoto zákona rozumí takový 

plán, ve kterém plánované výdaje nepřekračují součet plánovaných příjmů. 

(3) Zdravotně pojistný plán může být sestaven jako 

a) přebytkový, jestliže je část příjmů daného roku určena k využití až v následujících 

letech; tyto příjmy musí být v takovém zdravotně pojistném plánu vymezeny, nebo 

b) schodkový, jestliže je schodek možné uhradit finančními zůstatky na fondech 

z minulých let při zachování zůstatku rezervního fondu nejméně ve výši podle § 7 odst. 1  

písm. b); způsob úhrady schodku musí být v takovém zdravotně pojistném plánu 

vymezen. 

(4) Pojišťovna hospodaří v souladu se schváleným zdravotně pojistným plánem 

nebo provizoriem. 

(5) Pojišťovna je povinna zajistit prostřednictvím auditora11) nebo právnické 

osoby, která je zapsána v seznamu auditorů11), (dále jen "auditor") 

a) ověření účetní závěrky Pojišťovny, 

b) ověření návrhu výroční zprávy Pojišťovny za příslušný rok. 

 (6) Pojišťovna je povinna v návaznosti na termíny stanovené jiným zákonem 

pro předkládání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit 

Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí návrh zdravotně pojistného plánu na 

následující kalendářní rok, účetní závěrku, návrh výroční zprávy za minulý kalendářní 

rok včetně zprávy auditora a pro informaci také výhled. 

 (7) Zdravotně pojistný plán a výhled obsahují údaje o Pojišťovně, plán příjmů a 

výdajů Pojišťovny včetně členění podle jednotlivých fondů, předpokládaný vývoj 

struktury pojištěnců, údaje o rozsahu hrazených služeb zajišťovaných Pojišťovnou, plán 

vývoje sítě smluvních poskytovatelů hrazených služeb včetně informace o zajištění 

dostupnosti hrazených služeb a plán provozních nákladů. Podrobnou strukturu obsahu 

informací podle věty první a způsob předkládání zdravotně pojistného plánu a výhledu 

stanoví Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem financí vyhláškou. 

 (8) Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí posoudí předložený návrh 

zdravotně pojistného plánu z hlediska souladu s právními předpisy a z hlediska souladu 

s veřejným zájmem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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 (9) V případě, kdy Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí po posouzení 

souladu návrhu zdravotně pojistného plánu s právními předpisy a veřejným zájmem 

podle zákona o veřejném zdravotním pojištění zjistí, že návrh zdravotně pojistného 

plánu není s těmito hledisky v rozporu, předloží návrh zdravotně pojistného plánu 

vládě. 

 (10) V případě, kdy Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí zjistí, že 

návrh zdravotně pojistného plánu odporuje právním předpisům anebo veřejnému 

zájmu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, vrátí Pojišťovně návrh zdravotně 

pojistného plánu s výzvou k přepracování. Pojišťovna předloží přepracovaný návrh 

zdravotně pojistného plánu do 30 dnů ode dne doručení výzvy. 

 (11) Návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a návrh výroční zprávy za 

minulý rok schvaluje na návrh vlády Poslanecká sněmovna Parlamentu v návaznosti na 

termíny projednávání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.  

 (12) Nebude-li zdravotně pojistný plán Pojišťovny schválen před 1. lednem 

příslušného kalendářního roku, řídí se činnost Pojišťovny do schválení zdravotně 

pojistného plánu provizoriem stanoveným Ministerstvem zdravotnictví v dohodě s 

Ministerstvem financí. Základem pro stanovení provizoria je návrh zdravotně 

pojistného plánu na příslušný kalendářní rok. 

(13) Schválený zdravotně pojistný plán, nebo do schválení zdravotně pojistného 

plánu provizorium, výroční zprávu a účetní závěrku Pojišťovna zveřejní na svých 

internetových stránkách. 

(14) Při uplatnění opatření podle ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti 

a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti může být zdravotně pojistný plán 

navržen podle odstavce 3 písm. b) jen v případě, že schodek bude možné uhradit nejvýše 

jednou třetinou finančních zůstatků Pojišťovny z minulých let nebo návratnou finanční 

výpomocí. 

11) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), 

ve znění pozdějších předpisů. 

§ 7 

 (1) Pojišťovna vytváří a spravuje tyto fondy:  

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

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

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

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

stanoveném zákonem o veřejném zdravotním pojištění nebo prováděcím právním 

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

přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního 

pojištění nebo k úhradám podílu na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny 

pojištěncem, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1b)  

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

fondu zdravotního pojištění Pojišťovny za bezprostředně předcházející tři kalendářní roky. 

Rezervní fond se tvoří příděly z pojistného převodem části zůstatku základního fondu. 

Pojišťovna může použít nejvýše 30 % finančních prostředků rezervního fondu k nákupu 
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státních cenných papírů, cenných papírů se státní zárukou, cenných papírů vydávaných 

obcemi, veřejně obchodovatelných dluhopisů vydaných obchodními společnostmi a přijatých 

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

přijatých k obchodování na regulovaném trhu a pokladničních poukázek České národní 

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

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

krytí hrazených služeb v případech výskytu hromadných onemocnění a přírodních katastrof 

nebo Pojišťovnou nezaviněného významného poklesu výběru pojistného; výše rezervního 

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

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

stanovené výši,  

 c) provozní fond,  

 d) sociální fond,  

 e) fond majetku,  

 f) fond reprodukce majetku.  

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

hrazených služeb hradit zdravotní služby s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo 

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

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

zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu 

rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu 

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

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

výsledku hospodaření po zdanění stanoveného statutárními orgány Pojišťovny z činností, 

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

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

být také finanční prostředky z výnosu z pokut, přirážek k pojistnému a penále 

ukládaných podle jiných právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění a 

přijatých Pojišťovnou v průběhu kalendářního roku; tyto příděly do fondu prevence lze 

v průběhu kalendářního roku provádět zálohově tak, aby jejich celková výše za 

kalendářní rok nepřekročila 0,3 % celkového objemu příjmů pojistného po přerozdělení 

provedeném podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

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

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

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

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

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

hrazenou ze zdravotního pojištění vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči 

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

včetně postupu propočtu tohoto limitu.  

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

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

nehmotného majetku čerpaného v souladu s rozhodnutím Správní rady ve prospěch 

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

Pokud Pojišťovna vytvářela v rámci tohoto limitu provozní fond, převádí se jeho zůstatek do 
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následujícího období. Finanční zůstatky ostatních účelových fondů se převádí k 1. lednu 1999 

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

převede zůstatky účelových fondů do základního fondu. Převod ostatních zůstatků účelových 

fondů provede Pojišťovna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyhlášce Ministerstva 

financí s využitím převodových můstků nové účtové osnovy.  

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

jednotné licence podle práva Evropských společenství.  

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

plynoucími z veřejného zdravotního pojištění.  

* * * 

§ 9a 

Pojišťovna podává Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí 

a) informace o stavu svých závazků, pohledávek a vlastnictví cenných papírů 

k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to do 30 dnů po skončení tohoto kalendářního 

měsíce, 

b) informace o stavu zůstatků na jejích bankovních účtech k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, a to do 15 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce. 

* * * 

§ 20 

Správní rada 

(1) Správní rada rozhoduje o 

a) schválení organizačního řádu Pojišťovny, 

b) schválení návrhu zdravotně pojistného plánu, výhledu, účetní závěrky a návrhu výroční 

zprávy, 

c) schválení objemu úhrad poskytovatelům, 

d) jmenování a odvolání ředitele Pojišťovny, 

e) schválení zásad smluvní politiky, 

f) žádosti Pojišťovny o úvěr, 

g) nákupu nemovitostí v pořizovací ceně vyšší než 5 000 000 Kč, 

h) nákupu hmotného a nehmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než 5 000 000 Kč, 

i) převzetí ručitelského závazku, 

j) použití prostředků rezervního fondu, 

k) dalších důležitých věcech, které souvisí s činností Pojišťovny a které si k rozhodování 

vyhradí. 
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úplné znění měněných částí  

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  

§ 36  

Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění  

Úkoly v důchodovém pojištění plní u  

 a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním  

poměru,  

 b) osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu,  

 c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy,  

 d) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní 

společnosti, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností 

odměňováni, tato společnost,  

 e) osob samostatně výdělečně činných příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,  

 f) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o 

provedení práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu,  

 g) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,  

 h) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo 

městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním 

poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který 

vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců těchto územních samosprávných celků,  

 ch) poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář 

zákonodárného sboru,  

 i) prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,  

 j) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,  

 k) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,  

 l) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu za 

výkon pečovatelské služby,  

 m) osoby pečující o dítě a osoby v evidenci, která je vedena v evidenci osob, které mohou 

vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna 

podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí71c), orgán, který vyplácí odměnu,  

 n) osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce nebo osob pracovně 

zařazených po dobu trvání vazby věznice a osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazených 

do práce ústav pro výkon zabezpečovací detence,  

 o) osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké 

škole v České republice, tato škola,  

 p) osob vedených v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání 

krajská pobočka Úřadu práce,  

 q) osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího 

správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, 

popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, a osob, které podle zvláštního 

zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní 

vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce [§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém 

pojištění], tento správní úřad nebo tato právnická osoba anebo ten, kdo má u osob vykonávajících 

veřejnou funkci postavení zaměstnavatele,  
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 r) osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo 

jinou výdělečnou činnost 54a) zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí,  

 s) osob pobírajících dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem po skončení výdělečné 

činnosti, která zakládala nemocenské pojištění, z něhož jsou tyto dávky vypláceny, útvary nebo okresní 

správa sociálního zabezpečení, které tyto dávky vyplácejí,  

 t) osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 53) příslušná okresní správa sociálního 

zabezpečení,  

 u) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného 

ochránce práv,  

 v) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec 

zařazen k výkonu státní služby,3a)  

 w) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel, k 

němuž jsou v tomto pracovním vztahu,  

 x) osob ve vojenské činné službě, s výjimkou vojáků z povolání, Ministerstvo obrany,  

 y) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání,  

 z) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra,  

 za) členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,  

 zb) členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů,  

 zc) předsedy Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad,  

 zd) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,  

 ze) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou,  

 zf) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora,  

 zg) členů kolektivních orgánů právnické osoby tato právnická osoba,  

 zh) vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 35a odst. 1 větě třetí tato 

organizační složka, 

 zi) osob pověřených obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, jestliže 

vykonávají tuto činnost za odměnu, ten, kdo těmto osobám vyplácí tuto odměnu, 

 zj) osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. t) zákona o důchodovém pojištění ten, kdo plní u těchto 

osob povinnosti zaměstnavatele podle § 92 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění, 

 zk) členů Národní rozpočtové rady Úřad Národní rozpočtové rady.  

§ 38  

Evidenční listy  

(1) Zaměstnavatelé a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění podle § 36 písm. a) až d), f) až 

n), q), s), u) až w) a y) až zj) zk) jsou povinni vést pro každého občana uvedeného v těchto ustanoveních, 

který je účasten důchodového pojištění, evidenční list. Evidenční list nevede okresní správa sociálního 

zabezpečení, plní-li úkoly zaměstnavatele podle § 36 písm. s).  

§ 83a  

Účastníci řízení  

V řízení ve věcech účasti pojištěnce na důchodovém pojištění a o správnost obsahu stejnopisu 

evidenčního listu (§ 38 odst. 5) je účastníkem řízení také ten, kdo plní úkoly v důchodovém pojištění 

podle § 36 písm. a) až d), f) až s) a u) až zj) zk).  
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Úplné znění měněných částí 

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách 

* * * 

§ 4 

Žádost o povolení 

 (1) Žadatelem o povolení podle § 3 může být a provádět všeobecné zdravotní pojištění 

může právnická osoba se sídlem na území České republiky, která není 

a) osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách (dále 

jen „poskytovatel“), 

b) zřizovatelem, vlastníkem ani spoluvlastníkem poskytovatele, 

c) vlastněna právnickou osobou, která je zřizovatelem, vlastníkem nebo spoluvlastníkem 

poskytovatele. 

 (2) V žádosti o povolení žadatel uvede 

a) předpokládaný název a sídlo zaměstnanecké pojišťovny; z názvu musí být zřejmé, že jde 

o zaměstnaneckou pojišťovnu, 

b) rozbor předpokládaných příjmů a výdajů zaměstnanecké pojišťovny, 

c) závazek žadatele, že uhradí náklady spojené se založením zaměstnanecké pojišťovny 

s uvedením způsobu zajištění splnění tohoto závazku, 

d) věcné, finanční a organizační předpoklady pro činnost zaměstnanecké pojišťovny, 

e) banku, která povede pro zaměstnaneckou pojišťovnu finanční prostředky, 

f) závazek, že zaměstnanecká pojišťovna dosáhne do jednoho roku od založení počtu nejméně 

100 000 pojištěnců, 

g) způsob zrušení zaměstnanecké pojišťovny v případě nesplnění závazků podle písmen c), d) 

nebo f). 

 (3) K žádosti žadatel připojí návrhy zakládací listiny a statutu zaměstnanecké 

pojišťovny a návrh prvního zdravotně pojistného plánu a výhledu zdravotně pojistného 

plánu na nejméně dva další kalendářní roky následující po roce, na který je sestaven 

zdravotně pojistný plán (dále jen „výhled“).  

 (4) O žádosti rozhodne Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí do 

180 dnů ode dne jejího doručení. Součástí povolení podle § 3 je schválení návrhu statutu 

zaměstnanecké pojišťovny. O návrhu prvního zdravotně pojistného plánu rozhoduje 

Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí. 

  (5) Povolení podle § 3 se uděluje na dobu neurčitou; povolení není převoditelné na 

jinou osobu. Změna skutečností podle odstavce 2 písm. a), e) nebo g) a změny statutu 

zaměstnanecké pojišťovny podléhají schválení Ministerstvem zdravotnictví. 
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* * * 

§ 10 

 (1) Orgány zaměstnanecké pojišťovny jsou ředitel zaměstnanecké pojišťovny, Správní 

rada a Dozorčí rada. 

 (2) Správní rada zaměstnanecké pojišťovny rozhoduje o 

a) schválení návrhu zdravotně pojistného plánu, výhledu, účetní závěrky a návrhu výroční 

zprávy, 

b) schválení zásad smluvní politiky,  

c) žádosti zaměstnanecké pojišťovny o úvěr, 

d) nákupu nemovitostí v pořizovací ceně vyšší než 1 000 000 Kč, 

e) nákupu hmotného a nehmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než 1 000 000 Kč, 

f) převzetí ručitelského závazku, 

g) použití prostředků rezervního fondu, 

h) o návrhu na podání žádosti o povolení sloučení zaměstnaneckých pojišťoven, 

i) dalších důležitých věcech, které souvisí s činností zaměstnanecké pojišťovny a které 

si k rozhodování vyhradí. 

* * * 

§ 13a 

Zaměstnanecká pojišťovna podává Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu 

financí 

a) informace o stavu svých závazků, pohledávek a vlastnictví cenných papírů 

k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to do 30 dnů po skončení tohoto kalendářního 

měsíce, 

b) informace o stavu zůstatků na jejích bankovních účtech k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, a to do 15 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce. 

* * * 

§ 15 

(1) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna zajistit prostřednictvím auditora11) nebo právnické 

osoby, která je zapsána v seznamu auditorů11), (dále jen „auditor“) 

a) ověření účetní závěrky zaměstnanecké pojišťovny, 

b) ověření návrhu výroční zprávy zaměstnanecké pojišťovny za příslušný rok. 

(2) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna v návaznosti na termíny stanovené 

Ministerstvem financí pro předkládání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu 

předložit Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí návrh zdravotně pojistného plánu 
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na následující kalendářní rok, účetní závěrku a návrh výroční zprávy za minulý kalendářní rok 

a zprávu auditora. 

(3) Zdravotně pojistný plán obsahuje plán příjmů a výdajů zaměstnanecké pojišťovny 

včetně členění podle jednotlivých fondů, předpokládaný vývoj struktury pojištěnců, plán 

provozních nákladů, údaje o rozsahu hrazených služeb poskytovaných zaměstnaneckou 

pojišťovnou, způsob zajištění dostupnosti služeb nabízených zaměstnaneckou pojišťovnou 

včetně předpokládané soustavy poskytovatelů, se kterými zaměstnanecká pojišťovna uzavírá 

smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. 

(4) Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí posoudí předložený návrh 

zdravotně pojistného plánu z hlediska souladu s právními předpisy a z hlediska souladu s 

veřejným zájmem. 

(5) V případě, kdy Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí po posouzení 

souladu návrhu zdravotně pojistného plánu s právními předpisy a veřejným zájmem zjistí, že 

návrh zdravotně pojistného plánu není s těmito hledisky v rozporu, předloží návrh zdravotně 

pojistného plánu vládě. 

(6) V případě, pokud zjistí, že návrh zdravotně pojistného plánu odporuje právním 

předpisům anebo veřejnému zájmu, vrátí zaměstnanecké pojišťovně návrh zdravotně 

pojistného plánu k přepracování. 

(7) Návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a návrh výroční zprávy za 

minulý rok podle odstavce 3 schvaluje na návrh vlády Poslanecká sněmovna Parlamentu v 

návaznosti na termíny projednávání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu. 

Schválený zdravotně pojistný plán, schválenou výroční zprávu a schválenou účetní závěrku 

zaměstnanecká pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(8) Nebude-li zdravotně pojistný plán zaměstnanecké pojišťovny schválen před 1. 

lednem příslušného kalendářního roku, řídí se činnost zaměstnanecké pojišťovny do schválení 

zdravotně pojistného plánu provizoriem stanoveným Ministerstvem zdravotnictví v dohodě s 

Ministerstvem financí. Základem pro stanovení provizoria je návrh zdravotně pojistného 

plánu na příslušný kalendářní rok. 

(1) Zaměstnanecká pojišťovna každý kalendářní rok sestavuje zdravotně 

pojistný plán a výhled. Při sestavování zdravotně pojistného plánu se vychází z výhledu. 

(2) Zdravotně pojistný plán je zpravidla sestavován jako vyrovnaný, přičemž 

vyrovnaným zdravotně pojistným plánem se pro účely tohoto zákona rozumí takový 

plán, ve kterém plánované výdaje nepřekračují součet plánovaných příjmů. 

(3) Zdravotně pojistný plán může být sestaven jako 

a) přebytkový, jestliže je část příjmů daného roku určena k využití až v následujících 

letech; tyto příjmy musí být v takovém zdravotně pojistném plánu vymezeny, nebo 

b) schodkový, jestliže je schodek možné uhradit finančními zůstatky na fondech 

z minulých let při zachování zůstatku rezervního fondu nejméně ve výši podle § 18  

odst. 1; způsob úhrady musí být v takovém zdravotně pojistném plánu vymezen. 

(4) Zaměstnanecká pojišťovna hospodaří v souladu se schváleným zdravotně 

pojistným plánem nebo provizoriem. 
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(5) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna zajistit prostřednictvím auditora24) 

nebo právnické osoby, která je zapsána v seznamu auditorů24), (dále jen „auditor“) 

a) ověření účetní závěrky zaměstnanecké pojišťovny, 

b) ověření návrhu výroční zprávy zaměstnanecké pojišťovny za příslušný rok. 

 (6) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna v návaznosti na termíny stanovené 

jiným zákonem pro předkládání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu 

předložit Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí návrh zdravotně pojistného 

plánu na následující kalendářní rok, účetní závěrku, návrh výroční zprávy za minulý 

kalendářní rok včetně zprávy auditora a pro informaci také výhled. 

 (7) Zdravotně pojistný plán a výhled obsahují údaje o zaměstnanecké pojišťovně, 

plán příjmů a výdajů zaměstnanecké pojišťovny včetně členění podle jednotlivých 

fondů, předpokládaný vývoj struktury pojištěnců, údaje o rozsahu hrazených služeb 

zajišťovaných zaměstnaneckou pojišťovnou, plán vývoje sítě smluvních poskytovatelů 

hrazených služeb včetně informace o zajištění dostupnosti hrazených služeb a plán 

provozních nákladů. Podrobnou strukturu obsahu informací podle věty první a způsob 

předkládání zdravotně pojistného plánu a výhledu stanoví Ministerstvo zdravotnictví 

společně s Ministerstvem financí vyhláškou. 

 (8) Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí posoudí předložený návrh 

zdravotně pojistného plánu z hlediska souladu s právními předpisy a z hlediska souladu 

s veřejným zájmem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

 (9) V případě, kdy Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí po posouzení 

souladu návrhu zdravotně pojistného plánu s právními předpisy a veřejným zájmem 

podle zákona o veřejném zdravotním pojištění zjistí, že návrh zdravotně pojistného 

plánu není s těmito hledisky v rozporu, předloží návrh zdravotně pojistného plánu 

vládě. 

 (10) V případě, kdy Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí zjistí, 

že návrh zdravotně pojistného plánu odporuje právním předpisům anebo veřejnému 

zájmu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, vrátí zaměstnanecké pojišťovně 

návrh zdravotně pojistného plánu s výzvou k přepracování. Zaměstnanecká pojišťovna 

předloží přepracovaný návrh zdravotně pojistného plánu do 30 dnů ode dne doručení 

výzvy. 

 (11) Návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a návrh výroční zprávy za 

minulý rok schvaluje na návrh vlády Poslanecká sněmovna Parlamentu v návaznosti na 

termíny projednávání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.  

 (12) Nebude-li zdravotně pojistný plán zaměstnanecké pojišťovny schválen před 

1. lednem příslušného kalendářního roku, řídí se činnost zaměstnanecké pojišťovny do 

schválení zdravotně pojistného plánu provizoriem stanoveným Ministerstvem 

zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí. Základem pro stanovení provizoria je 

návrh zdravotně pojistného plánu na příslušný kalendářní rok. 

(13) Schválený zdravotně pojistný plán, nebo do schválení zdravotně pojistného 

plánu provizorium, výroční zprávu a účetní závěrku zaměstnanecká pojišťovna zveřejní 

na svých internetových stránkách. 
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              (14) Při uplatnění opatření podle ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti 

a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti může být zdravotně pojistný plán 

navržen podle odstavce 3 písm. b) jen v případě, že schodek bude možné uhradit nejvýše 

jednou třetinou finančních zůstatků zaměstnanecké pojišťovny z minulých let nebo 

návratnou finanční výpomocí. 
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Úplné znění s vyznačenými úpravami 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

§ 3 

 

Poplatníci pojistného 

  

 (1) Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 

platit tito poplatníci: 

  

a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, 

které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou 

zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti 

nebo dohody o provedení práce, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k 

výkonu státní služby1), 

 b) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí 

1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se pro účely tohoto 

zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak 

pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené 

pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, 

2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě 

dohody o provedení práce, 

3. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, 

4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce 

vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené 

zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního 

orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a 

jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické 

osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo 

služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník 

práce a nejsou uvedeny v bodech 5 až 8 a 18, 

5. soudci, 

6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, 

7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí 

nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří 

jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena 

zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako 

dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, 

8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického regulačního úřadu, členové 

Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Národní rozpočtové rady, členové 

Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný 

ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, 

9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

10. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

11. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu 

zabezpečovací detence zařazené do práce, 
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12. neplatil 

13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 

14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní 

společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto 

společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo 

pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, 

15. prokuristé, 

16. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v bodech 1 až 3, 5 až 

8, 13, 18 a 19, 

17. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé 

činnosti podle zákona o daních z příjmů, 

18. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 23b odst. 2 větě druhé, 

jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice, 

19. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, 

20. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19, s výjimkou členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 

členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě 

uvolnění členové zastupitelstva, 

 v době zaměstnání podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, pokud jim v 

souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které 

jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu 

podle zákona upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny. 
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Úplné znění měněných částí  

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  

ČÁST DRUHÁ  

ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ  

HLAVA PRVNÍ  

OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB  

§ 5  

(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni  

a) zaměstnanci v pracovním poměru,  

b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní 

správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky5), vojáci z povolání5a) a státní 

zaměstnanci podle služebního zákona5b),  

c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou 

jsou jím odměňováni,  

d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího 

správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, 

popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo 

statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní 

nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní 

nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a 

nejsou uvedeny v písmenech g) až i) a v odstavci 2 písm. c),  

e) osoby samostatně výdělečně činné,  

f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody 

o provedení práce,  

g) soudci,  

h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo 

městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním 

poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,  

ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,  

i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního 

úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického regulačního úřadu, 

členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

členové Národní rozpočtové rady, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a 

zástupce Veřejného ochránce práv,  

j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,  

k) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí37a),  

l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací 

detence zařazené do práce,  
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Úplné znění s vyznačenými úpravami 

 

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 

parlamentu 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Rozsah působnosti 

§ 1 

Tento zákon upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce 

a) poslance a senátora Parlamentu (dále jen "poslanec"), 

b) člena vlády, 

c) prezidenta republiky, 

d) soudce Ústavního soudu, 

e) člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, 

f) člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena, 

místopředsedy a předsedy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen 

"představitel"), a , člena Národní rozpočtové rady, a člena a předsedy Rady Českého 

telekomunikačního úřadu (dále jen „představitel"), 

g) soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního 

soudu (dále jen "soudce"), 

h) poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky (dále jen "poslanec 

Evropského parlamentu"). 

 

§ 7 

Odchodné 

(1) Odchodné je peněžité plnění poskytované představiteli, s výjimkou prezidenta 

Republiky, člena Nejvyššího kontrolního úřadu a člena Národní rozpočtové rady v 

souvislosti s ukončením výkonu funkce, pokud mu v době tří měsíců po 

skončení výkonu funkce nepřísluší plat za výkon téže nebo jiné funkce představitele nebo 

soudce. 

(2) Odchodné náleží ve výši měsíční částky platu (§ 3), který příslušel představiteli v 

posledním kalendářním měsíci skutečného výkonu funkce, k níž se přičte násobek této částky 

a počtu celých ukončených let výkonu této funkce představitele, nejvýše však čtyř 

ukončených let. 

(3) Odchodné se poskytuje po uplynutí doby uvedené v odstavci 1. Jestliže 

představiteli v této době příslušel plat za výkon téže nebo jiné funkce představitele nebo 

soudce, poskytne se mu poměrná část odchodného odpovídající délce doby, za kterou mu 

tento plat nepříslušel. 

(4) Na žádost představitele se mu po skončení výkonu funkce poskytne přiměřená 

záloha na odchodné, která se zúčtuje po uplynutí doby uvedené v odstavci 1. 
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ČÁST DRUHÁ 

NÁLEŽITOSTI PŘEDSTAVITELŮ 

HLAVA DEVÁTÁ 

NÁLEŽITOSTI ČLENA NÁRODNÍ ROZPOČTOVÉ RADY 

Plat 

§ 27f 

Členu Národní rozpočtové rady náleží plat určený z platové základny platovým 

koeficientem ve výši 1,30. 

§ 27g 

Předsedovi Národní rozpočtové rady náleží plat určený z platové základny platovým 

koeficientem ve výši 2,06. 

§ 27h 

Náhrady výdajů 

Členovi Národní rozpočtové rady náleží 

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to 

1. předsedovi Národní rozpočtové rady ve výši 33 % platové základny, 

2. členovi ve výši 25 % platové základny, 

b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch), 

c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené násobkem sazby stanovené 

zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru;2) násobek sazby činí u 

předsedy Národní rozpočtové rady 2,5 a člena Národní rozpočtové rady 2,0. 

 

§ 27i 

Naturální plnění 

Předsedovi Národní rozpočtové rady náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b). 
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Úplné znění měněných částí 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

 

§ 9 

 (1) Akademický senát veřejné vysoké školy  

a) rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí 

vysoké školy, na základě souhlasného vyjádření orgánů nebo osob stanovených statutem jako 

vedoucí zaměstnanci vysoké školy rozhoduje také o zřízení nebo zrušení společných 

pracovišť součástí vysoké školy,  

b) na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty 

schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejich součástí,  

c) schvaluje rozpočet a střednědobý výhled vysoké školy předložený rektorem a kontroluje 

využívání finančních prostředků vysoké školy,  

d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy 

předloženou rektorem,  

e) schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy předložené rektorem,  

f) schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise 

veřejné vysoké školy,  

g) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují 

na fakultách,  

h) usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,  

i) schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké nebo další tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci (dále 

jen "dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy") po projednání ve vědecké radě,  

j) na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti veřejné 

vysoké školy anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo 

úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy veřejné vysoké školy.  

 (2) Akademický senát veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména  

a) k návrhům těch studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách,  

b) k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory,  

c) k právním úkonům, které vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 

odst. 1 písm. a) až d),  

d) k podnětům a stanoviskům správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 3.  

 (3) O návrzích zejména podle odstavce 1 písm. h) se akademický senát veřejné vysoké 

školy usnáší tajným hlasováním. Návrh na jmenování rektora je přijat, jestliže se pro něj 

vyslovila nadpoloviční většina všech členů akademického senátu veřejné vysoké školy; návrh 

na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů 

akademického senátu.  

 

§ 15 

 (1) Správní rada veřejné vysoké školy vydává předchozí písemný souhlas 

a) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést nemovité věci, 

b) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést movité věci, jejichž 

cena je vyšší než pětisetnásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního 

předpisu 2) za hmotný majetek, 

c) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní 

právo, 

d) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá založit jinou právnickou osobu, a k 

peněžitým a nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob. 

 (2) Správní rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména 
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a) k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy a k dalším věcem, které jí k projednání 

předloží rektor nebo ministr, 

b) k rozpočtu a střednědobému výhledu vysoké školy, 

c) k výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření vysoké školy a k výsledkům 

hodnocení činnosti vysoké školy. 

 (3) Správní rada veřejné vysoké školy dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti 

veřejné vysoké školy, která zveřejňuje. 

 (4) Při úplatném smluvním převodu movité věci podle odstavce 1 písm. b) se cena 3) 

sjednává ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá; bezúplatně lze movitou věc převést 

pouze ve veřejném zájmu nebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob 

naložení s věcí. 

 (5) Správní rada veřejné vysoké školy právní úkon neschválí, jestliže je v rozporu s 

požadavkem řádného využívání majetku veřejné vysoké školy nebo jestliže by jím bylo 

ohroženo plnění úkolů školy. 

 (6) Vydání předchozího písemného souhlasu k právním úkonům uvedeným v odstavci 

1 písm. a) až d) je povinna správní rada veřejné vysoké školy oznámit do sedmi dnů od jeho 

vydání Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"). 

 (7) Právní úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) jsou bez souhlasu správní rady 

veřejné vysoké školy a bez oznámení ministerstvu podle odstavce 6 neplatné. 

 (8) Správní rada veřejné vysoké školy dbá na zachování účelu, pro který byla veřejná 

vysoká škola zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s 

jejím majetkem. 

 (9) Činnost členů správní rady veřejné vysoké školy je úkonem v obecném zájmu.4) 

Těmto osobám poskytuje veřejná vysoká škola cestovní náhrady podle zvláštního předpisu;5) 

ministerstvo jim může poskytnout odměnu. 

 (10) Na činnost členů správní rady veřejné vysoké školy se vztahují zvláštní 

předpisy.6) 

  

§ 18 

 

Rozpočet a střednědobý výhled veřejné vysoké školy 

 

 (1) Veřejná vysoká škola hospodaří podle rozpočtu, který nesmí být sestavován 

jako deficitní. Veřejná vysoká škola sestavuje rozpočet na kalendářní rok a střednědobý 

výhled rozpočtu na nejméně 2 další následující roky. Veřejná vysoká škola sestavuje 

rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Rozpočet veřejné vysoké školy nesmí být 

sestavován jako deficitní. 

 (2) Příjmy rozpočtu veřejné vysoké školy jsou zejména: 

a) příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a 

inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen "příspěvek")8), 

b) podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků podle 

zvláštního právního předpisu8e), 

c) dotace ze státního rozpočtu (dále jen "dotace"), 

d) poplatky spojené se studiem, 

e) výnosy z majetku, 

f) jiné příjmy nebo jiné příspěvky než uvedené v písmenu a) ze státního rozpočtu, ze státních 

fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a krajů, 

g) výnosy z doplňkové činnosti, 

h) příjmy z darů a dědictví. 
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  (3) Veřejná vysoká škola má nárok na příspěvek podle odstavce 2 písm. a). Pro 

stanovení výše příspěvku podle odstavce 2 písm. a) je rozhodný typ a finanční náročnost 

akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, počet studentů a 

dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo 

další tvůrčí činnosti a její náročnost. Pro výši příspěvku je též rozhodný dlouhodobý záměr 

veřejné vysoké školy a dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 

inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol vypracovaný 

ministerstvem a jeho každoroční aktualizace (dále jen "dlouhodobý záměr ministerstva"). 

Veřejné vysoké škole přísluší záloha na příspěvek stanovená na základě rozhodných údajů 

podle stavu k 31. říjnu předchozího kalendářního roku. Příspěvek je z rozpočtové kapitoly 

poskytován podle obecných předpisů pro poskytování prostředků státního rozpočtu pro 

dotace8a), pokud tento zákon nestanoví jinak. 

 (4) Ministerstvo rozhodnutím stanoví, zda poskytovaný příspěvek nebo dotace je 

účastí státního rozpočtu na financování programu8b), přičemž příspěvek nebo dotace na 

stavbu8c) je vždy, s výjimkou její údržby a oprav, účastí státního rozpočtu na financování 

programu, je-li vyšší než 10 000 000 Kč. 

 (5) Veřejná vysoká škola má nárok na dotaci na rozvoj vysoké školy. Veřejné vysoké 

škole se může poskytnout dotace zejména na ubytování a stravování studentů. Podmínky 

dotací, jejich užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky státního 

rozpočtu8d) a zvláštními předpisy upravujícími podporu výzkumu a vývoje8e). Pro výši 

dotací je rozhodný dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a dlouhodobý záměr ministerstva. 

 (6) Veřejná vysoká škola zřizuje tyto fondy: 

a) rezervní fond určený zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích, 

b) fond reprodukce investičního majetku, 

c) stipendijní fond, 

d) fond odměn, 

e) fond účelově určených prostředků, 

f) fond sociální, 

g) fond provozních prostředků. 

 (7) Fondy veřejné vysoké školy uvedené v odstavci 6 písm. a), b), d) a g) jsou 

vytvářeny ze zisku, není-li výslovně stanoveno jinak; fond reprodukce investičního majetku a 

fond provozních prostředků též ze zůstatku příspěvků podle odstavce 2 písm. a) k 31. prosinci 

běžného roku, fond reprodukce investičního majetku též z odpisů hmotného a nehmotného 

majetku9). Zdroji stipendijního fondu jsou převody poplatků za studium podle § 58 odst. 7 a 

převody daňově uznatelných výdajů podle zvláštního předpisu9a). Veřejná vysoká škola může 

rozdělovat do fondů zisk po zdanění pouze v případě, že byla uhrazena případná ztráta z 

minulých období. Zůstatky fondů k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího 

rozpočtového roku. Použití prostředků fondů uvedených v odstavci 6 písm. a) až d), f) a g) a 

podmínky převodu prostředků mezi fondy uvedenými v odstavci 6 písm. a), b), d) a g) 

upravuje vnitřní předpis veřejné vysoké školy; veřejná vysoká škola je povinna zajistit, aby 

prostředky fondů vytvořené převodem zůstatku příspěvku podle věty první použila pouze na 

financování své činnosti, kterou se neúčastní hospodářské soutěže na společném trhu ani ji 

nemůže touto činností ovlivnit. 

 (8) Podmínky tvorby a užití fondů stanoví vnitřní předpis veřejné vysoké školy tak, 

aby prostředky získané ze zisku pocházejícího z provádění základního výzkumu, 

aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků 

prostřednictvím výuky, publikování nebo převodem technologií, které byly podpořeny z 

veřejných prostředků, byly využity zpětně pouze na tyto činnosti, nebo na šíření jejich 

výsledků nebo na výuku. 

 (9) Fond účelově určených prostředků vytváří veřejná vysoká škola z: 
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a) účelově určených darů, s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení 

dlouhodobého majetku, 

b) účelově určených peněžních prostředků ze zahraničí, 

c) účelově určených veřejných prostředků, včetně prostředků účelové a institucionální 

podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, které nemohly 

být veřejnou vysokou školou použity v rozpočtovém roce, ve kterém jí byly poskytnuty. 

 (10) Účelově určené prostředky podle odstavce 9 písm. c) může veřejná vysoká škola 

převést do fondu účelově určených prostředků do výše 5 % objemu účelově určených 

veřejných prostředků poskytnutých veřejné vysoké škole na jednotlivé projekty výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací či výzkumné záměry v daném kalendářním roce; v případě 

jiné podpory z veřejných prostředků do výše 5 % objemu této podpory poskytnuté veřejné 

vysoké škole v daném kalendářním roce. Převod účelově určených prostředků veřejná vysoká 

škola písemně oznámí jejich poskytovateli. 

 (11) Prostředky fondu účelově určených prostředků může veřejná vysoká škola použít 

pouze k účelu, ke kterému jí byly poskytnuty. 

 (12) Sociální fond je tvořen základním přídělem na vrub nákladů veřejné vysoké školy 

do výše 2 % z ročního objemu nákladů veřejné vysoké školy zúčtovaných na mzdy, náhrady 

mzdy a odměny za pracovní pohotovost. 

 (13) Prostředky rozpočtu se používají pouze na financování činností, pro které byla 

veřejná vysoká škola zřízena, a na financování doplňkové činnosti podle § 20 odst. 2. 
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Úplné znění měněných částí  

Zákon 309/1999 Sb.  

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv  

§ 2  

Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů  

(1) Ve Sbírce zákonů se dále vyhlašují: 

a) nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího správního soudu, pokud tak stanoví zákon,1)  

b) sdělení Ústavního soudu, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne,  

c) usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, anebo sdělení předsedy Poslanecké 

sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla,  

d) rozhodnutí prezidenta republiky, oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda, usnesení komor 

Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány 

rozhodnou,  

e) rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké 

sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky, 

f) sdělení ministerstev, jiných ústředních správních úřadů, Státní volební komise nebo, České národní 

banky nebo Národní rozpočtové rady o skutečnostech a přijatých rozhodnutích, pokud povinnost 

vyhlásit je ve Sbírce zákonů stanoví zvláštní zákon,  

g) úplná znění ústavních zákonů a zákonů, zmocňuje-li k vyhlášení jejich úplného znění předsedu vlády 

ústavní zákon nebo zákon, (dále jen "další právní akty").  

(2) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují též sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby (§ 11).  
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Úplné znění měněných částí  

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů  

HLAVA II  

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED, STÁTNÍ ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM   

§ 4  

  

Střednědobý výhled  

(1) Zároveň s návrhem státního rozpočtu se zpracovává střednědobý výhled, který obsahuje očekávané 

příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů na jednotlivá léta, na která je sestavován, a to v 

členění podle rozpočtové skladby, a předpoklady a záměry, na základě nichž se tyto příjmy a výdaje 

očekávají. Práce na sestavení střednědobého výhledu řídí ministerstvo.   

(2) Pokud střednědobý výhled očekává schodek státního rozpočtu, obsahuje i předpokládaný způsob 

jeho financování.  

(3) Střednědobý výhled se sestavuje nejméně na období 2 let bezprostředně následujících po roce, na 

který je předkládán státní rozpočet; jeho součástí jsou ukazatele podle odstavce 1 za rok, na který se 

předkládá státní rozpočet. U výdajů na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské 

unie odpovídá období střednědobého výhledu době jejich financování. U závazků státu vyplývajících 

ze schválených koncesních smluv4e) odpovídá období střednědobého výhledu době trvání závazku. V 

případě úvěrů, na které byla poskytnuta státní záruka, odpovídá období střednědobého výhledu 

stanovené době jejich splácení.   

(4) Střednědobý výhled vypracovává ministerstvo v součinnosti se správci kapitol, územními 

samosprávnými celky a státními fondy a předkládá jej vládě společně s návrhem státního rozpočtu. 

Termín pro předání podkladů pro vypracování střednědobého výhledu, jejich rozsah a strukturu 

stanoví ministerstvo vyhláškou. 

   

(5) Vláda projedná návrh střednědobého výhledu současně s návrhem státního rozpočtu. Schválený 

střednědobý výhled předkládá vláda samostatně na vědomí Poslanecké sněmovně současně s návrhem 

zákona o státním rozpočtu.  

§ 8 

Vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu  

(1) Návrh zákona o státním rozpočtu vypracovává ministerstvo v součinnosti se správci kapitol, 

územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, Regionálními radami regionů 

soudržnosti a státními fondy. Celkové výdaje státního rozpočtu v tomto návrhu ministerstvo stanoví 

na základě částky střednědobého výdajového rámce (§ 8a odst. 1) obsaženého v usnesení Poslanecké 

sněmovny k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na běžný rok, která je v něm uvedena jako 

částka na rok bezprostředně následující po běžném roce (dále jen "další rok"), a to tak, že tyto výdaje 

tuto částku nepřekročí. Není-li takové usnesení nebo v něm není tato částka obsažena, stanoví je na 
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základě částky střednědobého výdajového rámce, která je jakožto částka na další rok uvedena v 

usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok bezprostředně 

předcházející běžnému roku (dále jen "minulý rok"). Ministerstvo tuto částku upraví (§ 8a odst. 3) a 

rozdělí na výdaje státního rozpočtu a výdaje jednotlivých státních fondů. Takto určenou částku výdajů 

státního rozpočtu uvede v návrhu zákona o státním rozpočtu jako celkové výdaje tohoto rozpočtu. Je-li 

střednědobý výdajový rámec změněn dalšími usneseními Poslanecké sněmovny, ministerstvo je při 

stanovení celkových výdajů státního rozpočtu povinno se řídit jen těmi z nich, které Poslanecká 

sněmovna schválila do 30. června běžného roku.  

(1) Návrh zákona o státním rozpočtu vypracovává ministerstvo v součinnosti se správci kapitol, 

územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, Regionálními radami regionů 

soudržnosti a státními fondy.  

(2) Celkové výdaje státního rozpočtu v návrhu zákona o statním rozpočtu ministerstvo stanoví 

na základě částky výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů schválené vládou podle 

zákona upravujícího pravidla rozpočtové odpovědnosti, která je v něm uvedena jako částka na 

rok bezprostředně následující po běžném roce (dále jen „další rok“); ministerstvo tuto částku 

upraví o  

 

a) změnu prognózovaných celkových příjmů včetně příjmů prostředků z rozpočtu Evropské 

unie a z finančních mechanismů na příslušný rok upravených o vliv hospodářského cyklu a o 

vliv jednorázových a přechodných operací,  

b) vliv významného zhoršení ekonomického vývoje, pokud ministerstvo předpovídá v daném 

čtvrtletí meziroční pokles hrubého domácího produktu očištěného o cenové vlivy o nejméně  

3 %,  

c) vliv zhoršování bezpečnostní situace státu spojené s vyhlášením mimořádných opatření 

vládou ke zvýšení jeho obranyschopnosti,  

d) vliv odstraňování následků živelních pohrom,  

e) 0,3% této částky, jestliže je to třeba k tomu, aby byly vzaty v úvahu vlivy, s kterými se při 

stanovení této částky nepočítalo,  

a takto určenou částku rozdělí na nekonsolidované celkové výdaje státního rozpočtu a celkové 

výdaje jednotlivých státních fondů a uvede nekonsolidované výdaje státního rozpočtu v návrhu 

zákona o státním rozpočtu jako celkové výdaje tohoto rozpočtu; jakékoliv odchýlení od 

rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí schválené vládou musí být řádně odůvodněno. 

 

(3) Ministerstvo řídí práce na vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu. Správci kapitol, státní 

fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti a 

jiné právnické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze státního rozpočtu nebo poskytnutí státní 

záruky, jsou povinni předložit ministerstvu údaje potřebné pro vypracování návrhu zákona o státním 

rozpočtu v termínu, rozsahu a struktuře, které stanoví ministerstvo vyhláškou. To se netýká kapitol 

Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a, 

Kancelář Veřejného ochránce práv a Úřad Národní rozpočtové rady. Obce a dobrovolné svazky 

obcí předkládají údaje prostřednictvím krajů, které tyto údaje předkládají ministerstvu s tím, že 

dobrovolné svazky obcí tak činí prostřednictvím kraje, kde mají své sídlo. Hlavní město Praha 

předkládá údaje přímo ministerstvu. Podklady pro sestavení návrhu výdajů státního rozpočtu na 

financování programů (§ 12 odst. 1) předkládají obce a dobrovolné svazky obcí vždy přímo 

příslušnému správci kapitoly. Činnost krajů podle věty čtvrté je přenesenou působností.  

(4) Návrh celkových příjmů a celkových výdajů kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Kancelář 

prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a, Kancelář veřejného ochránce práv a 

Úřad Národní rozpočtové rady předloží správci těchto kapitol rozpočtovému výboru Poslanecké 

sněmovny, který o návrzích rozhodne do 20. června běžného roku.  
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(5) Pokud nedojde k rozhodnutí podle odstavce 3 4 ve stanoveném termínu a návrh předložený 

správcem kapitoly nepřekročí celkové výdaje této kapitoly podle posledního schváleného zákona o 

státním rozpočtu, považuje se návrh předložený správcem kapitoly za schválený. Pokud návrh 

předložený správcem kapitoly překročí celkové výdaje této kapitoly podle věty první, podléhají tyto 

vyšší výdaje schválení ministerstvem.  

(6) Na základě návrhů schválených podle odstavce 3 4, nebo určených podle odstavce 4 5 vypracují 

správci kapitol uvedených v odstavci 3 4 návrhy rozpočtů svých kapitol v rozpočtovém systému.   

(7) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh střednědobého výdajového rámce (§ 8a odst. 1) 

předkládá ministerstvo ke schválení vládě. Vláda je návrh zákona o státním rozpočtu předkládá 

Poslanecké sněmovně ve lhůtě podle zvláštního zákona.11d)  

 

§ 8a 

Střednědobý výdajový rámec  

(1) Střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů na každý z 

roků, na které je sestavován střednědobý výhled, s výjimkou dotací státním fondům. Stanoví jej na 

návrh vlády Poslanecká sněmovna svým usnesením, a to vždy jednou částkou.  

(2) Částka střednědobého výdajového rámce na první rok střednědobého výhledu vychází z částky 

střednědobého výdajového rámce na týž rok uvedené ve střednědobém výdajovém rámci v usnesení 

Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na běžný rok, a to tak, že se k ní 

mohou přičíst nebo od ní odečíst výdaje  

 

a) způsobené významně jiným vývojem spotřebitelských cen, než se očekával při stanovení této 

částky,  

b) vyvolané zákonem o rozpočtovém určení daní, bude-li jeho důsledkem zvýšení nebo snížení výdajů 

státního rozpočtu, jestliže se při stanovení této částky s těmito důsledky nepočítalo,  

c) ve výši příjmů prostředků z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, se kterými se při 

stanovení této částky počítalo v jiné výši,  

d), ve výši až dvě promile z této částky, jestliže je to třeba k tomu, aby byly vzaty v úvahu vlivy, s 

kterými se při stanovení této částky nepočítalo  

e) způsobené mimořádnými situacemi, s kterými se při stanovení této částky nepočítalo.  

 (3) Při vypracovávání návrhu zákona o státním rozpočtu na další rok se částka střednědobého 

výdajového rámce uvedená v usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o státním 

rozpočtu na běžný rok upraví pro účely částky, která má být uvedena jako celkové výdaje státního 

rozpočtu na další rok, obdobně podle odstavce 2  s výjimkou úpravy podle písmene d), místo níž se 

provede úprava nejvýše o jedno promile.  

(4) Vláda v případě, že jí navrhovaná částka střednědobého výdajového rámce na první rok 

střednědobého výhledu není shodná s částkou střednědobého výdajového rámce na týž rok stanovenou 

Poslaneckou sněmovnou ,která byla stanovena v usnesení k vládnímu návrhu zákona o státním 

rozpočtu na běžný rok jakožto částka střednědobého výdajového rámce na druhý rok střednědobého 
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výhledu, vypracovává odůvodnění této změny. Vypracovává i odůvodnění změny částky 

střednědobého výdajového rámce na další rok stanovené v usnesení k vládnímu návrhu zákona o 

státním rozpočtu na běžný rok jakožto částka střednědobého výdajového rámce na první rok 

střednědobého výhledu v navrhovanou částku celkových výdajů státního rozpočtu na další rok. 

Odůvodnění těchto změn předkládá vláda Poslanecké sněmovně zároveň s návrhem zákona o státním 

rozpočtu na další rok.  

 

§ 8b  

Lhůty některých prací vykonávaných vládou, ministerstvem, správci kapitol a státními fondy 

při vypracování návrhu státního rozpočtu, střednědobého výhledu a střednědobých výdajových 

rámců 

 (1) Ministerstvo předloží vládě předběžný návrh  

 

a) částky střednědobého výdajového rámce na další rok upravené podle § 8a odst. 3,  

 

b) částky střednědobého výdajového rámce na první rok střednědobého výhledu  

po případné změně podle § 8a odst. 2,  

 c) částky střednědobého výdajového rámce na druhý rok střednědobého výhledu do 15. dubna 

běžného roku. Vláda jej projedná do 30. dubna téhož roku. 

 (2)Na základě částek podle odstavce 1 a případných úkolů, které ministerstvu v souvislosti s jejich 

dalším použitím uložila vláda, vypracuje ministerstvo  

a) pro návrh zákona o státním rozpočtu na další rok předběžný návrh příjmů a výdajů v členění podle 

kapitol,  

 b) pro návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na další 

rok návrh částek střednědobého výdajového rámce,  

c) pro návrh střednědobého výhledu předběžný návrh příjmů a výdajů státního rozpočtu a státních 

fondů v členění podle kapitol a státních fondů,  

d) pro účely sdělení podle odstavce 3 věty druhé návrh celkových výdajů jednotlivých státních fondů a 

předloží je vládě do 31. května běžného roku. Vláda je projedná a po případných úpravách je jakožto 

předběžný návrh schválí do 20. června téhož roku.  

(1) Na základě částky určené podle § 8 odst. 1 a případných úkolů, které ministerstvu  

v souvislosti s jejím dalším použitím uložila vláda, vypracuje ministerstvo pro 

a) návrh zákona o státním rozpočtu na další rok předběžný návrh příjmů a výdajů v členění 

podle kapitol,  

b) návrh střednědobého výhledu předběžný návrh příjmů a výdajů státního rozpočtu a státních 

fondů v členění podle kapitol a státních fondů,  

c) účely sdělení podle odstavce 2 věty druhé návrh celkových výdajů jednotlivých státních fondů 
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a předloží jej vládě do 31. května běžného roku; vláda jej projedná a po případných úpravách 

jej jakožto předběžný návrh schválí do 20. června téhož roku.  

(3)(2) Ministerstvo oznámí částky schválené vládou podle odstavce 21 správcům kapitol do 30. června 

běžného roku. Společně s těmito údaji oznámí ministerstvo správcům kapitol další závazné číselné 

údaje. Správci kapitol postupují obdobně vůči organizačním složkám státu v jejich působnosti. 

Příslušní správci kapitol sdělí částky pro státní fondy neprodleně těmto fondům.  

(4)(3) Na základě částek oznámených podle odstavce32 vypracují  

a) správci kapitol pro návrh státního rozpočtu na další rok návrhy rozpočtů svých kapitol, 

b) pro návrh střednědobého výhledu  

1.  správci kapitol návrh příjmů a výdajů svých kapitol,  

2.  státní fondy návrh svých příjmů a výdajů  

a předloží je ministerstvu do 31. července běžného roku.  

 

(5)(4) Ministerstvo předloží návrh zákona o státním rozpočtu na další rok a návrh střednědobého 

výhledu vládě do 31. srpna běžného roku.  

§ 24 

(1) Vláda nebo na základě jejího pověření ministr financí může 

a) povolit uskutečnění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, zajistí-li úhradu 

úsporami na jiných výdajích státního rozpočtu, a to do výše v daném roce nepřesahující 5 % 

celkového objemu schváleného rozpočtu výdajů kapitoly, u které se úprava provádí, a nepřesahující 

10 % celkového objemu závazného ukazatele v kapitole, u kterého se úprava provádí, 

b) povolit snížení některého příjmu z činnosti, a to bez omezení, za předpokladu, že se nezmění saldo 

rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly, 

c) provést přesun prostředků odpovídajících rozpočtovanému podílu spolufinancování ze státního 

rozpočtu v návaznosti na rozhodnutí Komise Evropských společenství o změně v umístění prostředků 

poskytnutých z rozpočtu Evropské unie. Na tyto přesuny se nevztahuje omezení podle písmene a) a 

podle odstavce 3, 

d) bez dopadu na saldo státního rozpočtu zvýšit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a zvýšit 

příslušné ukazatele jednotlivých kapitol státního rozpočtu ve výši částky převedené z rezervních fondů 

organizačních složek státu podle § 48 odst. 7, jestliže mají být použity pro jinou organizační složku 

státu, nebo na jiný účel, 

e) povolit bez omezení přesuny prostředků zabezpečených ve státním rozpočtu, jestliže je dodržena 

jejich účelovost daná závazným ukazatelem státního rozpočtu, 

f) povolit přesun příjmů, rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních 

mechanismů, souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu 

Evropské unie nebo z finančních mechanismů, bez dopadu na saldo rozpočtu příjmů a výdajů 

kapitoly, 
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g) povolit snížení nebo zvýšení jednoho závazného ukazatele rozpočtu výdajů do 10 % částky 

schválené zákonem o státním rozpočtu za předpokladu, že se nezmění saldo příjmů a výdajů kapitoly. 

(2) Omezení pěti a deseti procenty podle odstavce 1 písm. a) neplatí pro použití vládní rozpočtové 

rezervy rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa a pro kapitoly Operace státních 

finančních aktiv a Státní dluh. 

(3) Povolit přesun mezi závaznými ukazateli nebo změnu jednoho ukazatele státního rozpočtu v rámci 

kapitoly nad 10 % každého ukazatele může Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. 

(4) Ministr financí může zvýšit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu beze změny jeho salda a 

příslušné navazující závazné ukazatele o částku, o kterou očekávané výdaje na financování programů 

nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie budou vyšší, než stanovil zákon o 

státním rozpočtu. Toto zmocnění lze využít po vyčerpání všech prostředků rozpočtovaných na 

financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a všech 

prostředků, které byly převedeny do rezervních fondů na tento účel, a po vyčerpání nároků podle § 47. 

(5) Písemnou žádost o provedení rozpočtového opatření podle odstavce 1 lze podat ministerstvu 

nejpozději do 30. listopadu běžného rozpočtového roku. Ministerstvo vyřídí žádost o rozpočtové 

opatření ve lhůtě do 30 kalendářních dnů, nejpozději do 15. prosince běžného rozpočtového roku. 

(6) Písemnou žádost o provedení rozpočtového opatření podle odstavce 1, které mění závazné 

ukazatele výdajů na financování programů, lze podat v termínech, které stanoví ministerstvo 

vyhláškou, nejpozději však do 30. listopadu běžného rozpočtového roku. 

(7) O rozpočtových opatřeních podle odstavce 1 informuje vláda Poslaneckou sněmovnu ve zprávách 

o plnění státního rozpočtu, nebo jestliže o to Poslanecká sněmovna požádá. 

(8) Rozpočtová opatření podle odstavce 1 a podle § 25 odst. 1 písm. d) a snížení nároků podle § 47 

odst. 6 písm. c) týkající se kapitol Kanceláře prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát, 

Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a, Kancelář Veřejného ochránce práv a Úřad Národní 

rozpočtové rady mohou být provedena pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny nebo jí určeného 

orgánu. 

DÍL 2  

Státní finanční aktiva a pasiva  

§ 36  

(9) Ministerstvo sděluje Národní rozpočtové radě výši státního dluhu podle článku 4 ústavního 

zákona o rozpočtové odpovědnosti, která se vyjádřená jako procentní podíl na hrubém domácím 

produktu odečítá od výše dluhu sektoru veřejných institucí. 
 

 (9)(10) Vláda předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o očekávaném vývoji státních finančních aktiv 

a pasiv spolu s návrhem zákona o státním rozpočtu.  
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Úplné znění měněných částí 

 

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 

 

§ 6  

 

Převod daňových příjmů  

 

 (1) Správce daně převádí daňový příjem určený příjemci nejméně jedenkrát měsíčně, 

je-li částka určená k převodu vyšší než 500 Kč.  

  (2) Částku určenou k převodu v posledním měsíci rozpočtového roku převede správce 

daně příjemci, i když tato částka nepřesahuje 500 Kč, tak, aby bylo možno využít i nejzazšího 

termínu k provádění platebního styku stanoveného bankou, která vede účty správce daně, a 

tato částka byla připsána na účet příjemce v témže rozpočtovém roce. Částku určenou k 

převodu v posledním měsíci rozpočtového roku, která již nemohla být z časových důvodů 

připsána na účet příjemce v témže rozpočtovém roce, převede správce daně na účet příjemce 

neprodleně po skončení rozpočtového roku jako operaci následujícího rozpočtového roku.  

  (3) Pokud správce daně spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu a u 

kterých příjemcům nevzniká nárok ve formě podílu na celostátním hrubém výnosu daně, 

převede výnos těchto daní podle tohoto zákona jejich příjemcům nejpozději do 1 měsíce ode 

dne, kdy tyto prostředky byly zaevidovány na osobním účtu daňového subjektu na jeho 

splatnou daň.  

  (4) V období od počátku rozpočtového roku do nabytí účinnosti vyhlášky podle § 4 

odst. 11 pro tento rozpočtový rok se při převodu použijí procenta stanovená platnou 

vyhláškou. Celkové částky převedené příjemcům v uvedeném období se zúčtují s 

následujícími převody daňových příjmů.  

  (5) Podle odstavců 1 a 2 postupuje správce daně obdobně u převádění daňových 

příjmů neuvedených v § 1, které jsou určeny příjemcům podle zvláštních zákonů.  

  (6) Daňové příjmy vybrané poslední pracovní den rozpočtového roku, které již nelze z 

časových důvodů v tomto roce převést na účty oprávněným příjemcům, budou z účtů státního 

rozpočtu před uzavřením výsledků hospodaření státního rozpočtu Českou národní bankou 

vyčleněny a po roztřídění do příslušných druhů daní převedeny na účty oprávněných příjemců 

do 10 pracovních dnů následujícího rozpočtového roku.  

 

§ 6a 

Pozastavení převodu podílu na výnosu daní 

(1) Nesníží-li územní samosprávný celek svůj dluh podle zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % 

průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, Ministerstvo financí v následujícím 

kalendářním roce rozhodne o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní ve výši 5 

% z rozdílu mezi dosaženým dluhem a 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 

rozpočtové roky. 

(2) Pozastaven může být převod podílu územního samosprávného celku na výnosu  

a) daně z přidané hodnoty, 

b) daní z příjmů právnických osob, s výjimkou daně z příjmů právnických osob, jejímž 

poplatníkem je příslušný územní samosprávný celek. 
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(3) Správce daně na základě rozhodnutí Ministerstva financí nepřevede podíl 

územního samosprávného celku na výnosu daní do výše uvedené v rozhodnutí. 

 

§ 6b 

Zrušení pozastavení převodu podílu z moci úřední 

(1) Nepřevyšuje-li dluh územního samosprávného celku, jemuž byl pozastaven 

převod podílu na výnosu daní, k následujícímu rozvahovému dni 60 % průměru jeho 

příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, ministerstvo financí rozhodne o zrušení 

pozastavení převodu podílu na výnosu daní. 

(2) Správce daně převede podíl na výnosu daní, jehož pozastavení převodu bylo 

zrušeno, územnímu samosprávnému celku do 14 dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí 

ministerstva financí o zrušení pozastavení převodu podílu na výnosu daní. 

 

§ 6c 

Zrušení pozastavení převodu podílu na žádost 

(1) Územní samosprávný celek může požádat ministerstvo financí o zrušení 

pozastavení převodu podílu na výnosu daní k uhrazení svého dluhu vzniklého do konce 

rozpočtového roku, v němž dluh územního samosprávného celku převýšil 60 % 

průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

(2) Územní samosprávný celek v žádosti uvede výši podílu na výnosu daně, o jehož 

zrušení pozastavení převodu žádá, a dluh, k jehož úhradě bude použit. 

(3) Ministerstvo financí v rozhodnutí uvede výši podílu na výnosu daně, jehož 

pozastavení převodu se zrušuje a dluh, na jehož úhradu je podíl určen. 

 

§ 6d 

Převod podílu po zrušení pozastavení na žádost 

(1) Správce daně převede podíl na výnosu daní územnímu samosprávnému celku 

do 14 dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí o žádosti o zrušení pozastavení převodu 

podílu. 

(2) Územní samosprávný celek použije převedený podíl na výnosu daní na úhradu 

dluhu uvedeného v rozhodnutí do 90 dnů od připsání na jeho účet. 

(3) Územní samosprávný celek účtuje o převedeném podílu odděleně. 

(4) Nepoužije-li územní samosprávný celek podíl na výnosu daní převedený podle 

odstavce 1 na úhradu dluhu uvedeného v rozhodnutí do 90 dnů ode dne jejich připsání 

na svůj účet, ministerstvo financí rozhodne o dalším pozastavení podílu územního 

samosprávného celku na výnosu daní ve výši peněžních prostředků, které nebyly použity 

na úhradu dluhu. 
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Úplné znění měněných částí 

 

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 

 

§ 16b 

 

Příjmy rozpočtu Regionální rady 

 

(1) Příjmy rozpočtu Regionální rady tvoří zejména: 

  

a) dotace ze státního rozpočtu na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, 

  

b) dotace z rozpočtů krajů na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, 

  

c) dotace z rozpočtů krajů na činnost Regionálních rad, 

  

d) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

  

e) přijaté peněžité dary a příspěvky, 

  

f) přijaté půjčky, úvěry a návratné finanční výpomoci, 

  

g) úroky z vkladů, penále a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Regionální rady. 

 

(2) Regionální rada nesmí přijmout zápůjčku nebo úvěr s výjimkou kontokorentního nebo revolvingového 

úvěru. 
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Úplné znění měněných částí 

 

Zákon 250/ 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

ČÁST DRUHÁ 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 

§ 2 

Nástroje finančního hospodaření 

 

(1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním 

rozpočtem a rozpočtovým výhledem střednědobým výhledem rozpočtu.  

(2) Územní samosprávný celek a nebo svazek obcí vede účetnictví podle zvláštního zákona.4) 

 

§ 3 

Rozpočtový výhled  

Střednědobý výhled rozpočtu 

 

(1) Rozpočtový výhled je pomocným Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního 

samosprávného celku nebo svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje 

jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků 

zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4). 

(2) Rozpočtový výhled Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o 

příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních 

zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou 

jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou 

dobu trvání závazku. 

(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých 

internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho 

projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na 

internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být 

návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích 

v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Územní samosprávný 

celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až 

do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého 

výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit buď písemně 

ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání 

zastupitelstva.  

(4) Územní samosprávný celek zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých 

internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední 

desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do 
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jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového 

střednědobého výhledu rozpočtu. 

 

§ 4 

Rozpočet územního samosprávného celku a svazku obcí  

 

(1) Rozpočet územního samosprávného celku a nebo svazku obcí je finančním plánem, jímž 

se řídí financování činnosti územního samosprávného celku a nebo svazku obcí.  

(2) Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. 

(3) Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu ze střednědobého 

výhledu rozpočtu. 

(4) Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, 

jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-

li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. 

(5) Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné 

uhradit 

a) finančními prostředky z minulých let, nebo 

b) smluvně zabezpečenou půjčkou,5) úvěrem,6) návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z 

prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku (dále jen "návratné zdroje"). 

(6) Při uplatnění opatření podle ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti může být rozpočet územního samosprávného 

celku schválen jako schodkový  jen v případě, že schodek bude možné uhradit 

finančními prostředky z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí. Smluvně 

zabezpečenou půjčkou5), úvěrem6) nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů 

územního samosprávného celku je možné uhradit pouze schodek vzniklý z důvodu 

předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 

(7) (6) Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se 

převádí k použití v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů, anebo se převádí do 

peněžních fondů (§ 5). 

(8)  (7) Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let nebo se kryje 

z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ROZPOČTOVÝ PROCES 

§ 11 

Vypracování  Sestavení a zveřejnění rozpočtu územního samosprávného celku  

 

(1) Územní samosprávný celek vypracovává sestavuje svůj roční rozpočet v návaznosti na 

svůj rozpočtový výhled střednědobý výhled rozpočtu a na základě údajů z rozpisu platného 

státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž 
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a) údajů z rozpisu státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž státní rozpočet 

určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí, 

b) v případě obce též údajů z rozpočtu kraje, jímž rozpočet kraje určuje své vztahy k 

rozpočtům obcí v kraji.  

(2) V případě, že se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu 

spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok 

obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování 

programu nebo projektu Evropské unie. 

(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu na svých 

internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho 

projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku10) na své úřední 

desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na internetových stránkách se zveřejňuje 

úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, 

který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších 

jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se 

zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu.  Územní samosprávný celek současně oznámí na 

úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho 

listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu 

rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve 

lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání 

zastupitelstva. 

(4) Územní samosprávný celek zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách do 

30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn 

v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto 

způsobem musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.  

§ 11a 

Zveřejnění návrhu rozpočtu střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu Regionální rady 

regionu soudržnosti 

 

(1) Regionální rada regionu soudržnosti zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem 

zahájení jeho projednávání na zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti. Na 

internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být 

návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích 

v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Regionální rada 

regionu soudržnosti současně oznámí na úřední desce, kde je návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. 

Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k 

návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané kraje, jehož územím je vymezen 

region soudržnosti, uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění.  

(2) Regionální rada regionu soudržnosti zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých 

internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední 

desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do 

jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového 

střednědobého výhledu rozpočtu. 
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(3) Regionální rada regionu soudržnosti zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu na svých 

internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho 

projednávání na zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti na své informační 

tabuli a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na internetových stránkách se zveřejňuje 

úplné znění návrhu.  Na informační tabuli úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn 

v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v třídění podle 

nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Regionální rada regionu 

soudržnosti současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je 

možno nahlédnout do jeho listinné podoby.  Způsobem umožňujícím dálkový přístup se 

zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu.  Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané kraje, jehož územím je vymezen region 

soudržnosti, uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění. 

(4) Regionální rada regionu soudržnosti zveřejní rozpočet na svých internetových 

stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je 

zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. 

Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující 

rozpočtový rok.  

 

§ 13 

Rozpočtové provizorium 

 

(1) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové 

hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu 

pravidly rozpočtového provizoria. 

(2) Pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření územního samosprávného 

celku i po dobu pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva územního samosprávného 

celku, kterým byl schválen jeho rozpočet, podle zvláštního zákona26). 

(3) (2) Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní 

úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z 

územních rozpočtů stanoví 

a) zastupitelstvo kraje pro hospodaření kraje, 

b) zastupitelstvo obce pro hospodaření obce, 

c) orgány svazku obcí pro hospodaření svazku obcí. 

(4) Při uplatnění opatření podle ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje územního samosprávného 

celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu 

výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit 

pouze  v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů 

stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.  

(5) (3) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
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(6) Návrh pravidel rozpočtového provizoria a schválená pravidla rozpočtového 

provizoria se zveřejňují podle § 11 odst. 3 a 4, § 11a odst. 3 a 4 a § 39 odst. 6 a 7 

obdobně. 

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

26) § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, 

§ 82 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

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

 

§ 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) 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, 

c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových 

příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. 

(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. 

(5) Návrh rozpočtového opatření a schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje podle 

§ 11 odst. 3 a 4, § 11a odst. 3 a 4 a § 39 odst. 6 a 7 obdobně. 
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§ 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) na svých internetových stránkách a na úřední desce 

po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 

územního samosprávného celku10) na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření. 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. Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu. 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. 

(8) Územní samosprávný celek zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho 

schválení10) a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a 

kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být 

zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.  
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§ 17a 

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti 

 

(1) Regionální rada regionu soudržnosti zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření21) na svých internetových stránkách a na úřední 

desce po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání výboru 

Regionální rady regionu soudržnosti na své informační tabuli a způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na informační tabuli 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. Zveřejnění musí trvat do 

schválení závěrečného účtu. 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 kraje, jehož územím je vymezen 

region soudržnosti, uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění. 

(2) Regionální rada regionu soudržnosti zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode 

dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické 

podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být 

zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok. 

 

§ 22a 

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 program, 

c) v rozporu s § 10d odst. 1 a odst. 2 nezveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

nebo návratné finanční výpomoci včetně dodatků, 

d) v rozporu s § 13 odst. 1 nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria, 

e) neprovede změny schváleného rozpočtu podle § 16 odst. 2, 

f) zpracuje rozpočet v rozporu s § 12 odst. 1, 

g) v rozporu s § 14 neprovede rozpis schváleného rozpočtu, 

h) v rozporu s § 15 odst. 1 nevykonává kontrolu svého hospodaření, nebo 

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) § 3 odst. 3 nezveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu, 

b) § 3 odst. 4 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu, 

c) a) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet, 

d) b) § 11 odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh rozpočtového opatření, nebo návrh 

pravidel rozpočtového provizoria, nebo 
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e) § 11 odst. 4 nezveřejní rozpočet, rozpočtové opatření, nebo pravidla rozpočtového 

provizoria, 

f) e) c) § 17 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo 

g) § 17 odst. 8 nezveřejní závěrečný účet. 

(3) Regionální rada regionu soudržnosti se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 

a) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet, 

b) § 11a odst. 1 nezveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu, 

c) § 11a odst. 2 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu, 

d) b) § 11a odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh rozpočtového opatření, nebo návrh 

pravidel rozpočtového provizoria, nebo 

e) § 11a odst. 4 nezveřejní rozpočet, rozpočtové opatření nebo pravidla rozpočtového 

provizoria, 

f) e) c) § 17a odst. 1 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo 

g) § 17a odst. 1 nezveřejní závěrečný účet. 

(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 střednědobého výhledu rozpočtu, 

c) § 39 odst. 5 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu, 

d) b) § 39 odst. 4 6 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh rozpočtového opatření, nebo návrh 

pravidel rozpočtového provizoria nebo 

e) § 39 odst. 7 nezveřejní rozpočet, rozpočtové opatření, nebo pravidla rozpočtového 

provizoria, 

f) e) c) § 39 odst. 6 9 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo 

g) § 39 odst. 10 nezveřejní závěrečný účet. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ORGANIZACE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 

§ 28 

Finanční hospodaření příspěvkových organizací 

 

(1) Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které 

schvaluje její zřizovatel. 

(2) Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž 

se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s 

kalendářním rokem.  

(3) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na 

nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje 

předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech. 

(4) (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. 

(5) (2) Příspěvková organizace dále hospodaří 
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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, 

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. 

(6) (3) Pokud se prostředky poskytnuté podle odstavce 2 5 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. 

(7) (4) Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v 

návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. 

(8) (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. 

(9) (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, 

b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele, 

nebo 

c) porušila rozpočtovou kázeň. 

(10) (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, 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. 

(11) (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. 

(12) (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. 
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(13) (10) Ustanovení odstavců 7 až 9 10 až 12 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. 

(14) (11) Vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku 

změnit v neprospěch příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin. 

(15) (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. 

 

§ 28a 

Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace  

 

(1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých 

internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem 

v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. 

Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. 

(2) Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých 

internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem 

v místě obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do 

schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu. 

(3) Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách, 

na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým 

nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí 

trvat až do schválení rozpočtu. 

(4) Příspěvková organizace zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách, na 

internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů 

od jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující 

rozpočtový rok. 

 

ČÁST PÁTÁ 

HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ 

 

§ 39 

Finanční hospodaření svazku obcí 

 

(1) Svazek obcí hospodaří podle svého rozpočtu (§ 4). 

(2) Obsahem rozpočtu svazku obcí jsou jeho příjmy a výdaje vyplývající z jeho činností v 

souladu s jeho stanovami. 

(3) V případě, že se svazek obcí podílí na realizaci programu nebo projektu 

spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok 
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obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování 

programu nebo projektu Evropské unie. 

(4) Svazek obcí zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu  na svých internetových 

stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení 

jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Na internetových 

stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úředních deskách může být návrh 

zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích 

v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Zveřejnění musí trvat 

až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého 

výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při 

jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu 

svazku obcí. 

(5) Svazek obcí zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách 

do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úředních deskách členských obcí 

jeho zveřejnění, s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno 

nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do 

schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.  

(6) (4) Svazek obcí zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu na svých internetových 

stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení 

jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských 

obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na internetových stránkách se zveřejňuje 

úplné znění návrhu rozpočtu. Na úředních deskách může být návrh rozpočtu zveřejněn v 

užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle 

nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový 

přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu Zveřejnění musí trvat až do schválení 

rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve 

lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného 

orgánu svazku obcí.  

(7) Svazek obcí zveřejní rozpočet  na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne  

jeho schválení a současně oznámí na úředních deskách členských obcí jeho zveřejnění 

s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho 

listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na 

následující rozpočtový rok.  

(8) (7) Kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky provádí 

orgán určený k tomu stanovami svazku obcí. Zprávy o výsledcích této kontroly předkládá 

svazek obcí zastupitelstvům členských obcí. 

(9) (8) Svazek obcí zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření21) na svých internetových stránkách a na úředních deskách 

členských obcí po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání 

příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úředních deskách 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. Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu. 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve 
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lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného 

orgánu svazku obcí. 

(10) Svazek obcí zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření na svých internetových stránkách  do 30 dnů od jeho schválení a současně 

vyvěsí na úředních deskách členských obcí oznámení o jeho zveřejnění, s uvedením, kde 

byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. 

Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za další 

rozpočtový rok. 

 (11) (10) (9) Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to 

neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí. 
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Úplné znění měněných částí 

Zákon č. 420/2004 Sb.  

 

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí  

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

§ 2  

 

Předmět přezkoumání  

 

 (1) Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící 

součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu,2) a to  

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu3) včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 

prostředků,  

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,  

c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,  

d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy 

mezi dvěma nebo více územními celky,4) anebo na základě smlouvy s jinými právnickými 

nebo fyzickými osobami,5)  

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,6)  

f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu7) a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,  

g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k 

rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.  

  (2) Předmětem přezkoumání dále je  

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,  

b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,  

c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných 

orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,8)  

d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,  

e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,9)  

f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,10)  

g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,  

h) účetnictví vedené územním celkem. , 

i) ověření poměru dluhu územního samosprávného celku k průměru jeho příjmu za 

poslední 4 rozpočtové roky podle právních předpisů upravujících rozpočtovou 

odpovědnost.  

  (3) Předmětem přezkoumávání nejsou údaje, na které se vztahuje povinnost 

mlčenlivosti podle daňového řádu.  

  

§ 10  

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti  

 

 (1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se zpracovává na základě výsledků 

jednorázového přezkoumání, anebo na základě zápisů z dílčích přezkoumání.  

  (2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření musí obsahovat  
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a) identifikační údaje, jimiž jsou název územního celku, jména a funkce kontrolorů 

zúčastněných na přezkoumání a přibraných osob, místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo, 

období, v němž probíhalo, dále rok, za který bylo přezkoumání vykonáno, a datum 

vyhotovení této zprávy,  

b) popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními 

právními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání, které nebyly dodrženy,  

c) označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění podle písmena b) vychází,  

d) závěr z přezkoumání,  

e) podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání a datovanou doložku o převzetí zprávy 

představitelem územního celku uvedeným v § 11, stvrzenou jeho podpisem.  

  (3) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu odstavce 2 písm. d) 

musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání podle § 2 a 3  

a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo  

b) byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod 

písmenem c), anebo  

c) byly zjištěny nedostatky, spočívající  

1. v porušení rozpočtové kázně,  

2. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,  

3. v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy,  

4. v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními 

právními předpisy,  

5. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za 

předcházející roky, nebo  

6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky 

stanovené v § 2 a 3. 

 (4) Povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je dále  

a) upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění podle odstavce 2 písm. b) a 

která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,  

b) uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného 

majetku na celkovém majetku územního celku. , 

c) výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 

4 rozpočtové roky; v opačném případě se uvede, o kolik jeho dluh překročil průměr jeho 

příjmů.  

 (5) Povinnou přílohou zprávy je i stanovisko podle § 7 odst. 1 písm. f), pokud bylo 

příslušnému kontrolorovi doručeno.  

 (6) Povinnost zajistit řádné a včasné vypracování zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření má kontrolor pověřený řízením přezkoumání.  
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Úplné znění měněných částí s vyznačenými úpravami 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

 

§ 25  

 

 (1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze 

fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není 

a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v 

odstavcích 3 a 6, 

b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje 

fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního 

předpisu27) považuje za osobu samostatně výdělečně činnou, 

c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou 

komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím 

organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k 

této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční 

nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 

přesáhne polovinu minimální mzdy, 

d) členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové společnosti 

vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou 

je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s 

případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 

e) členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k 

této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční 

nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 

přesáhne polovinu minimální mzdy, 

f) členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, 

za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s 

případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 

g) soudcem, 

h) poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského parlamentu, 

i) členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže jsou mu vypláceny odměny 

jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako 

uvolnění členové, 

j) prezidentem republiky, 

k) členem vlády, 

l) prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, 

m) Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv, 

n) členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium 

totalitních režimů, předsedou Energetického regulačního úřadu, členem Rady Českého 

telekomunikačního úřadu, členem Národní rozpočtové rady, finančním arbitrem nebo 

zástupcem finančního arbitra 

o) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu28), prokuristou 

nebo likvidátorem podle zvláštního právního předpisu,29) a to v době, kdy tuto činnost 

vykonává, 

p) osobou pečující o dítě nebo osobou, která je vedena v evidenci osob, které mohou 

vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna 

pěstouna podle § 47j odst. 1 písm. c) a d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

q) výdělečně činná v cizině, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9U2ASZ1I)



r) fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, s výjimkou uvedenou v 

odstavci 4, nebo 

s) fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu 

mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným 

výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy. 
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úplné znění s vyznačenými úpravami  

  

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů  

§ 18  

Rada instituce  

(1) Rada instituce se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů rady instituce. Předsedu rady 

instituce a místopředsedu rady instituce, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, volí a 

odvolává rada instituce.  

(2) Rada instituce  

a) dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného 

zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření, 

b) stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o 

koncepci jejího rozvoje, 

c) schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny a střednědobý výhled rozpočtu jejího 

financování,  

d) schvaluje vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) až e),  

e) schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,  

f) projednává návrhy změn zřizovací listiny,  

g) dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné 

výzkumné instituce,  

h) vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného 

uchazeče ředitelem veřejné výzkumné instituce, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k 

odvolání ředitele podle § 17 odst. 2,  

i) projednává návrhy projektů výzkumu, vývoje a inovací veřejné výzkumné instituce,  

j) projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci veřejné výzkumné instituce a smluv o 

spolupráci s institucemi České republiky.  

(3) Rada instituce má nejméně 5 a nejvýše 15 členů. Počet členů rady instituce podle celkového počtu 

zaměstnanců veřejné výzkumné instituce, podrobnosti týkající se složení rady instituce, podrobnosti o 

způsobu volby, popřípadě jmenování externích členů podle odstavce 4, a odvolání členů rady instituce, 

které nejsou stanoveny tímto zákonem, stanoví volební řád rady instituce.  

(4) V radě instituce musí být kromě zaměstnanců veřejné výzkumné instituce z řad výzkumných 

pracovníků zastoupeni i odborníci z jiných právnických osob, popřípadě organizačních složek státu, 

zabývajících se výzkumem, a uživatelé výsledků výzkumu (dále jen "externí členové"). Externí členové 

rady instituce tvoří nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu členů rady instituce. U veřejných 

výzkumných institucí zřízených za účelem spolupráce výzkumných organizací při pořízení a využití velké 

infrastruktury nebo infrastruktury podle zvláštního právního předpisu14) tvoří externí členové rady 

instituce jmenovaní spolupracujícími výzkumnými organizacemi nejméně dvě třetiny a nejvýše tři 

čtvrtiny členů rady veřejné výzkumné instituce.  

(5) Členství v radě instituce vzniká zvolením výzkumnými pracovníky veřejné výzkumné instituce, s 

výjimkou externích členů rady instituce, kteří jsou jmenováni za podmínek podle odstavce 4 

spolupracujícími výzkumnými organizacemi. Volby členů rady instituce jsou přímé, rovné a s tajným 

hlasováním. Volení členové rady instituce jsou navrhováni a voleni výzkumnými pracovníky veřejné 

výzkumné instituce. K podávání návrhů na externí členy rady instituce vyzve ředitel i představitele 

jiných právnických osob nebo organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem nebo vývojem, 

popřípadě další představitele odborné veřejnosti. K platnosti voleb je třeba nadpoloviční účasti 

výzkumných pracovníků veřejné výzkumné instituce. Ke zvolení je potřebná nadpoloviční většina 

platných hlasů. U veřejných výzkumných institucí zřízených za účelem spolupráce výzkumných 

organizací při pořízení a využití velké infrastruktury nebo infrastruktury podle zvláštního právního 

předpisu14) jsou externí členové rady instituce jmenováni a odvoláváni statutárními zástupci 
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spolupracujících výzkumných organizací, a to v počtu odpovídajícím jejich poměrnému zastoupení.  
(6) Výzkumnými pracovníky veřejné výzkumné instituce se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanci 

veřejné výzkumné instituce, kteří se v rámci pracovní činnosti zabývají výzkumem a vývojem1) nebo 

takové činnosti řídí. Podrobnosti stanoví volební řád rady instituce.  

(7) Délka funkčního období člena rady instituce je 5 let. Tatáž osoba může být zvolena nebo jmenována 

členem rady instituce opětovně, bez omezení počtu funkčních období.  

 

(8) Členem rady instituce může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle § 17 odst. 4. Splnění 

těchto podmínek se prokazuje podle § 17 odst. 5. Členům rady instituce může být za výkon funkce 

poskytnuta odměna včetně poskytování cestovních náhrad spojených s výkonem funkce v rozsahu zákona 

o cestovních náhradách. Výši odměny stanoví zřizovatel na základě výroční zprávy.  

(9) Způsob jednání rady instituce stanoví jednací řád rady instituce.  

(10) Členství v radě instituce zanikne a) uplynutím funkčního období,  b) odstoupením, c) odvoláním, 

nebo  d) smrtí.  

(11) Volený člen rady instituce může být odvolán výzkumnými pracovníky dané veřejné výzkumné 

instituce; k platnosti odvolání je třeba nadpoloviční účasti výzkumných pracovníků veřejné výzkumné 

instituce s tím, že k odvolání je třeba nadpoloviční většina platných hlasů.  

(12) V případě, že se po dobu 6 měsíců nekonalo ani jedno zasedání rady instituce, ač byla po celou tuto 

dobu rada instituce ustavena, končí funkční období všech členů rady instituce k poslednímu kalendářnímu 

dni šestého měsíce nečinnosti rady instituce. Ředitel navrhne nové členy rady instituce podle odstavců 4 a 

5.  

§ 22  

Rozpočet  

(1) Veřejná výzkumná instituce sestavuje vyrovnaný rozpočet na kalendářní rok a střednědobý 

výhled rozpočtu na nejméně 2 další následující roky. Do svého rozpočtu a jeho střednědobého 

výhledu veřejná výzkumná instituce zahrnuje náklady a výnosy související s hlavní, další a jinou 

činností.  

(2) Výnosy veřejné výzkumné instituce jsou zejména finanční prostředky z  

a) podpory výzkumné organizace na základě jí dosažených výsledků nebo projektů výzkumu,  

vývoje a inovací z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu14),  

b) podpory hlavní nebo další činnosti z jiných než veřejných prostředků,  

c) majetku,  

d) přijatých darů a dědictví,  

e) dotací na další činnost z veřejných prostředků, 

f) jiné činnosti.  

(3) Náklady veřejné výzkumné instituce jsou zejména  

 a) náklady na hlavní činnost,  

b) náklady na další činnost,  

c) náklady na jinou činnost.  

(4) Veřejná výzkumná instituce zveřejňuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu nejpozději 

do 30 dnů ode dne jeho schválení radou instituce.  
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Úplné znění měněných částí  

  

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění  

HLAVA I  

OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB   

§ 5  

Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni:   

a) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí  

1.  zaměstnanci v pracovním poměru,  

2.  příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy 

České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace
3)

 a vojáci z povolání
4)

 (dále 

jen "příslušníci"),  

3.  státní zaměstnanci podle služebního zákona
11), 

 

4. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou 

jím odměňováni,  

5.  zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o 

provedení práce,  

6.  pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,  

7.  soudci,  

8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo 

městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v 

pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové 

zastupitelstva,  

9.  poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky,  

10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro 

studium totalitních režimů, členové Národní rozpočtové rady, členové Rady Českého 

telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a 

zástupce Veřejného ochránce práv,  

11.  fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího 

správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem
12)

, 

popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím 

nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl 

pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou 

funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném 

rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10 a 18,   

12.  dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,  

13.  osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou 

péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-

právní ochraně dětí
13) 

(dále jen "osoba pečující a osoba v evidenci"),  

14.  odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací 

detence zařazené do práce,   

15.  osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť 
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nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik,  

16.  společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, 

jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností 

odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají 

pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,  

17.  prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle 

zákona o daních z příjmů,  

18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, 

pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo 

funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,  

19.  likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle 

zákona o daních z příjmů,  

20.  vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, jejichž místo výkonu práce je 

trvale v České republice,  

 

b) osoby samostatně výdělečně činné.  

 

Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění  

§ 92  

(1) Úkoly zaměstnavatelů v pojištění plní v rozsahu dále stanoveném  

a) zaměstnavatelé, kteří jsou povinni se přihlásit do registru zaměstnavatelů (§ 93 a 123),   

b) služební útvary,  

c) věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby.  

(2) Úkoly zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) plní u   

a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž jsou v pracovním poměru,  

b) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k 

výkonu státní služby,  

c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo 

práci, za kterou jsou jím odměňováni,  

d) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce 

zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu,   

e) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel, který uzavřel 

s pracovníkem tento vztah,  

f) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,  

g) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských 

obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, 

ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje 

pracovní záležitosti zaměstnanců těchto územních samosprávných celků,  

h) poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny a u 

senátorů Senátu Parlamentu České republiky Kancelář Senátu, 

 i) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,   

j) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,  

k) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předsedy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9U2ASZ1I)

aspi://module='ASPI'&link='187/2006%20Sb.%2523167c'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='187/2006%20Sb.%252393'&ucin-k-dni='30.%204.2013'
aspi://module='ASPI'&link='187/2006%20Sb.%252392'&ucin-k-dni='30.%204.2013'


Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad, členů Rady Ústavu pro studium totalitních 

režimů Ústav pro studium totalitních režimů, členů Národní rozpočtové rady Úřad Národní rozpočtové 

rady a u členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad, 

 l) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra,  

m) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv,  

n) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 11 správní úřad nebo právnická osoba uvedená v tomto ustanovení 

anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení zaměstnavatele,  

o) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která těmto pracovníkům vyplácí 

odměnu za výkon pečovatelské služby,  

p) osob pečujících a osob v evidenci orgán, který vyplácí odměnu pěstouna podle zvláštního právního 

předpisu13),  

q) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 15 ten, pro něhož jsou tyto osoby činné,  

r) smluvních zaměstnanců smluvní zaměstnavatel.  

s) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným tato společnost,  

t) komanditistů komanditní společnosti tato společnost,  

u) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,  

v) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou,   

w) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora, 

x) členů kolektivních orgánů právnické osoby uvedených v § 5 písm. a) bodě 18 tato právnická osoba,  

y) vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 5 písm. a) bodě 20 tato organizační 

složka.  

________________ 
3)

 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
4) 

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
11)

 Zákon č. 

218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a 

ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
12)

 Například § 

14 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 

438/2004 Sb.
13)

 § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9U2ASZ1I)

aspi://module='ASPI'&link='187/2006%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.%204.2013'
aspi://module='ASPI'&link='187/2006%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.%204.2013'
aspi://module='ASPI'&link='187/2006%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.%204.2013'
aspi://module='ASPI'&link='187/2006%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.%204.2013'


Úplné znění měněných částí  

 

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě 

 

§ 33 

 

Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby 

 (1) Do služebního poměru nelze přijmout 

a) justičního čekatele nebo právního čekatele, 

b) poslance nebo senátora, 

c) poslance Evropského parlamentu, 

d) prezidenta republiky, 

e) člena vlády nebo náměstka člena vlády, 

f) vedoucího Úřadu vlády, 

g) soudce Ústavního soudu, 

h) asistenta soudce Ústavního soudu, 

i) asistenta soudce nebo státního zástupce, 

j) prezidenta nebo viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, 

k) předsedu a člena Národní rozpočtové rady, 

l) guvernéra, viceguvernéra nebo člena bankovní rady České národní banky, 

m) Veřejného ochránce práv nebo zástupce Veřejného ochránce práv, 

n) asistenta Veřejného ochránce práv, 

o) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

p) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

q) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

r) předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu, 

s) předsedu a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

t) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu, 

u) člena zastupitelstva územního samosprávného celku, který je pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněn (dále jen „uvolněný člen zastupitelstva“), 

v) osobu vykonávající vojenské cvičení nebo mimořádnou službu. 
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