
N á v r h 

 

ZÁKON 

 

ze dne……2019, 

 

kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

Změna zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících 

zákonů 
 

Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. č. 227/2009 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 se za slovo “poskytováním“ vkládá text “a postavení příspěvkových organizací v 

oblasti kultury a jejich vedoucích”. 

2. Společný nadpis § 3 až 4 zní “Příspěvkové organizace v oblasti kultury“. 

3. § 3 zní: 

“§ 3 

(1) Ministerstvo nebo územní samosprávný celek (dále jen „zřizovatel“) mohou zřídit příspěvkovou 

organizaci v oblasti kultury. Za příspěvkovou organizaci v oblasti kultury se považuje taková 

příspěvková organizace, která vykonává svou hlavní činnost v oblasti podpory kultury nebo zajištění 

poskytování veřejných kulturních služeb. Zřizovatel může rozhodnout též o rozdělení, sloučení, 

případně splynutí dosavadních příspěvkových organizací v oblasti kultury, o jejich zrušení nebo o 

změnách v jejich zřizovací listině. 

(2) Zřizovací listina příspěvkové organizace v oblasti kultury musí obsahovat alespoň 

a) označení zřizovatele příspěvkové organizace, 

b) název, sídlo a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) příspěvkové organizace; název 

musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací, 

c) datum vzniku příspěvkové organizace, 

d) určení doby, na kterou se příspěvková organizace zřizuje, popřípadě údaj, že se zřizuje na dobu 

neurčitou, 

e) vymezení účelu, pro který se příspěvková organizace zřizuje, a tomu odpovídajícího předmětu hlavní 

činnosti, 

f) vymezení majetku, který zřizovatel svěřuje příspěvkové organizaci při jejím zřízení, 
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g) označení statutárního orgánu a vymezení základní organizační struktury příspěvkové organizace, 

h) datum vydání zřizovací listiny; 

nastanou-li změny v uvedených údajích, vydá zřizovatel dodatek ke zřizovací listině. 

(3) Ke vzniku příspěvkové organizace, k jejímu rozdělení nebo ke splynutí či sloučení příspěvkových 

organizací dochází dnem stanoveným ve zřizovací listině nebo jejím dodatku. 

(4) Jestliže byla zrušena příspěvková organizace, zřizovatel zruší i její zřizovací listinu. Příspěvková 

organizace zaniká dnem, kdy byla zrušena její zřizovací listina.”. 

4. Za § 3 se vkládají § 3a až § 3e, které znějí: 

“§ 3a 

(1) Vedoucího příspěvkové organizace v oblasti kultury jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel 

na základě jím vyhlášeného výběrového řízení. 

(2) V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu 

práce na pracovním místě vedoucího příspěvkové organizace v oblasti kultury (dále jen “šestileté 

období”) může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo výběrové řízení; v takovém případě odvolá 

vedoucího příspěvkové organizace k poslednímu dni šestiletého období. Jestliže zřizovatel nevyhlásí 

výběrové řízení a neodvolá vedoucího příspěvkové organizace podle věty první, počíná dnem 

následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období. Šestileté období 

podle věty první se prodlužuje o dobu, po kterou byl vedoucí příspěvkové organizace v oblasti kultury 

uvolněn pro výkon veřejné funkce. 

(3) Vedoucí příspěvkové organizace v oblasti kultury musí 

a) být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem 

státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, 

b) dosáhnout věku 18 let, 

c) být plně svéprávný, 

d) být bezúhonný, 

e) mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo alespoň 5 let praxe 

v oblasti kultury, 

f) splňovat další požadavky stanovené zřizovací listinou. 

(4) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro 

trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo 

pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen; jestliže trestní stíhání pro takový trestný čin 

bylo podmíněně zastaveno nebo bylo-li rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, 

je předpoklad bezúhonnosti splněn až po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci těchto rozhodnutí. 

(5) Vedoucího příspěvkové organizace v oblasti kultury zřizovatel odvolá z vedoucího pracovního místa 

v případě 
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a) pozbytí některého z předpokladů podle odstavce 3, 

b) organizačních změn, jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa. 

(6) Vedoucího příspěvkové organizace v oblasti kultury může zřizovatel odvolat z vedoucího 

pracovního místa v případě 

a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a 

pravomocí na vedoucím pracovním místě vedoucího, 

b) pravomocného rozhodnutí soudu o neplatnosti odvolání předchozího vedoucího příspěvkové 

organizace z funkce nebo pravomocného rozhodnutí o neplatnosti rozvázání pracovního poměru s 

předchozím vedoucím příspěvkové organizace. 

(7) Vedoucímu příspěvkové organizace v oblasti kultury odvolanému podle odstavce 6 písm. b) náleží 

odstupné ve výši nejméně čtyřnásobku jeho průměrného výdělku. 

§ 3b 

Zřizovatel na úřední desce a případně jiným způsobem v místě obvyklým zveřejní oznámení o  vyhlášení 

výběrového řízení, které obsahuje alespoň: 

a) název funkce a příspěvkové organizace v oblasti kultury, kde má být funkce vykonávána, 

b) předpoklady pro výkon dané funkce stanovené zákonem a zřizovací listinou, 

c) název a adresu zřizovatele, na kterou se doručují přihlášky, 

d) obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího podání. 

§ 3c 

(1) Předsedu a další členy výběrové komise (dále jen "komise") pro posuzování uchazečů o jmenování 

do funkce vedoucího příspěvkové organizace v oblasti kultury jmenuje nejpozději 30 dní před 

vyhlášením výběrového řízení zřizovatel příslušné příspěvkové organizace v oblasti kultury. 

(2) Pokud člen komise přestane svou funkci vykonávat, zřizovatel jej odvolá a jmenuje nového člena 

komise. 

(3) Zřizovatel, popřípadě komise se souhlasem zřizovatele, může přizvat k jednání komise v případě 

potřeby další odborníky z oblasti kultury s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise. 

(4) Jednání komise je neveřejné, s výjimkou pohovoru s uchazečem, který je veřejný. 

(5) Komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 

(6) Komise posoudí, zda přihlášky vyhovují požadavkům uvedeným v zákoně a ve zřizovací listině, a 

usnese se, zda uchazeči budou podrobeni testu prokazujícímu znalost problematiky v oblasti, ve které 

budou vykonávat svoji funkci (dále jen "znalostní test"), a dále navrhne zřizovateli vyřazení uchazečů, 

kteří nesplnili podmínky stanovené v zákoně a ve zřizovací listině. Přihlášku podanou po termínu 

stanoveném podle § 3b písm. d) vrátí předseda komise zpět uchazeči bez dalšího projednání s uvedením 

důvodu vrácení. 
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(7) Uchazeče, kteří splnili požadavky uvedené v zákoně a ve zřizovací listině, pozve komise k pohovoru. 

Pozvánka se doručuje datovou zprávou, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem či 

doporučeným dopisem a musí být odeslána alespoň 14 dní přede dnem konání pohovoru. 

§ 3d 

(1) Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon funkce na základě přihlášky a pohovoru, případně  

znalostního testu a vyjádření od odborníků přizvaných podle § 3c odst. 3. 

(2) Komise určí uchazeče, kteří ve výběrovém řízení uspěli a sestaví jejich pořadí. Komise dále určí, 

kteří uchazeči neuspěli. 

(3) Po vyhodnocení výběrového řízení předseda komise za přítomnosti členů komise vyhlásí bez 

zbytečného odkladu výsledek včetně pořadí přítomným uchazečům. Uchazeči budou předsedou komise 

vyrozuměni o výsledném pořadí též písemnou formou, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí 

uchazečů. 

(4) O průběhu výběrového řízení pořizuje komise zápis, který obsahuje: 

a) úplné znění vyhlášení výběrového řízení, 

b) datum a způsob vyhlášení výběrového řízení, 

c) seznam členů komise přítomných při pohovorech, 

d) seznam uchazečů, 

e) usnesení komise o vhodnosti uchazeče s uvedením, zda: 

1. pro výkon funkce není vhodný žádný uchazeč, 

2. pro výkon funkce je vhodný jeden z uchazečů, nebo 

3. pro výkon funkce jsou vhodní dva nebo více uchazečů, 

f) pořadí uchazečů a doklad o výsledném pořadí uchazečů, u nichž se komise usnesla, že jsou vhodní 

pro výkon funkce, 

g) otázky znalostního testu a jeho vyhodnocení v případě, že byl použit. 

(5) Předseda komise předá zřizovateli bez zbytečného odkladu zápis podepsaný všemi členy komise, 

kteří byli přítomni u pohovorů. V případě odmítnutí podpisu zápisu členem komise se do zápisu uvede 

důvod odmítnutí. 

(6) Rozhodnutí komise je pro zřizovatele závazné. 

§ 3e 

Další náležitosti výběrových řízení na vedoucího příspěvkové organizace v oblasti kultury stanoví 

ministerstvo vyhláškou.”. 

5. § 4 zní: 
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“§ 4 

(1) V případě rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace zřizovatel zároveň 

rozhodne, v jakém rozsahu a která jím zřízená nebo řízená příspěvková organizace převezme závazky 

zrušované nebo rozdělované či slučované příspěvkové organizace nebo příspěvkové organizace, která 

splývá s jinou, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jejichž nositelem byla, popřípadě 

rozhodne, že uvedené závazky nebo práva a povinnosti převezme zřizovatel. Zřizovatel dále rozhodne, 

která jím zřízená nebo řízená příspěvková organizace bude příslušná hospodařit s majetkem, s nímž byla 

příslušná hospodařit rozdělovaná či slučovaná příspěvková organizace nebo příspěvková organizace, 

která splývá s jinou, nebo zrušovaná příspěvková organizace; popřípadě rozhodne, že příslušnost 

hospodaření s tímto majetkem přechází na zřizovatele. 

(2) Vznik, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace oznamuje zřizovatel do 30 

dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo, v Ústředním věstníku České republiky. Oznámení 

obsahuje označení zřizovatele příspěvkové organizace, její název, sídlo, identifikační číslo a datum 

vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zániku.”. 

6. V nadpisu § 5 se slovo “státní“ zrušuje. 

7. V § 5 odst. 1 se slova “Státní příspěvková“ nahrazují slovem “Příspěvková“ a slovo “státní“ se zrušuje. 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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