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III. 
N á v r h  

 
ZÁKON 

 
ze dne ... 2020, 

 
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje 
 

Čl. I 
 

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 
Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 253/2011 Sb., zákona 
č. 420/2011 Sb., zákona č 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 367/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a koordinaci využívání fondů, 
programů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise“. 
 

2. V § 5 se za slovo „regionů,“ vkládají slova „měst a venkova,“. 
 

3. V § 11 se na začátek vkládá věta „Ministerstvo koordinuje územní zaměření finanční 
podpory regionálního rozvoje v souladu se Strategií regionálního rozvoje.“. 
 

4. V § 11 větě druhé a v § 13 se slova „finanční prostředky“ nahrazují slovy „peněžní 
prostředky“. 
 

5. V § 16d odst. 1 větě druhé se slova „15 členů“ nahrazují slovy „3 členy“ a ve větě třetí 
se číslo „8“ nahrazuje číslem „3“. 
 

6. V § 16d se na konci odstavce 2 doplňují věty „Nezvolí-li zastupitelstvo kraje člena 
výboru ve lhůtě podle věty druhé, jmenuje hejtman kraje na neobsazené místo ve výboru 
náhradníka. Náhradník má práva a povinnosti člena výboru, a to do doby, než ho nahradí 
člen výboru zvolený zastupitelstvem kraje.“. 
 

7. V § 16d odst. 4 větě druhé se slova „V případě regionu soudržnosti tvořeného jedním 
krajem je výbor“ nahrazují slovy „Výbor je“, ve větě třetí se slovo „všech“ nahrazuje 
slovy „přítomných“ a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Jednací řád výboru může 
upravit podmínky pro jednání a rozhodování výboru mimo zasedání s osobní účastí 
členů výboru.“. 
 

8. V § 16d se odstavec 5 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6. 
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9. V § 16d odst. 5 se slova „, nejméně však jednou za 3 měsíce“ zrušují. 

 
10. V § 16f se na konci odstavce 1 doplňují věty „Nezvolí-li výbor předsedu do 30 dnů ode 

dne ustavení výboru, jmenuje předsedu hejtman kraje. V případě regionu soudržnosti 
tvořeného více kraji jmenuje předsedu hejtman kraje, který je z krajů tvořících region 
soudržnosti rozlohou největší.“. 
 

11. § 16 až 17 se včetně nadpisu zrušují. 
 

12. Za § 17 se vkládají nové § 17a až 17e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21 
znějí: 
 

„§ 17a 
 

(1) Ministerstvo zabezpečuje spolupráci České republiky s orgány Evropské unie a 
koordinuje činnosti řídicích orgánů při využití peněžních prostředků z fondů Evropské unie 
v oblastech podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti, územní spolupráce a rybářské 
politiky. Ministerstvo dále zajišťuje věcná rozhraní a návaznosti při využití peněžních 
prostředků z fondů Evropské unie. 

  
(2) Ministerstvo po projednání s řídicími orgány v oblastech podpory hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti a rybářské politiky (dále jen „oblast podpory“) vytváří jednotný 
národní rámec přijímaný usneseními vlády České republiky, kterým metodicky sjednocuje 
postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním programů 
těchto fondů. 
 

(3) Ministerstvo v oblastech podpory zejména 
a) navrhuje vládě strategický rámec a priority rozvoje České republiky,  
b) zajišťuje přípravu, provádění, sledování a vyhodnocování dohody o partnerství 

uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou komisí o čerpání z evropských fondů v oblasti 
podpory (dále jen „Dohoda o partnerství“), 

c) navrhuje vládě systém pro čerpání peněžních prostředků, který zahrnuje vymezení 
operačních programů, řídicích orgánů a věcných rozhraní a návazností mezi operačními 
programy, 

d) koordinuje efektivní využívání peněžních prostředků a naplňování podmínek a 
sleduje dodržování průřezových povinností pro čerpání peněžních prostředků z fondů Evropské 
unie stanovených právními předpisy Evropské unie, 

e) identifikuje a vyhodnocuje rizika čerpání peněžních prostředků a navrhuje vládě 
vhodná opatření. 
 

(4) Ministerstvo v oblasti fondů, programů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise 
na národní úrovni a v součinnosti s  národními kontaktními místy zejména 

a) koordinuje, sleduje a vyhodnocuje využívání fondů, programů a nástrojů, prosazuje 
zájmy České republiky v Evropské komisi a navrhuje opatření ke zlepšení využívání fondů, 
programů a nástrojů,  

b) navrhuje opatření k harmonizaci pravidel a sleduje a vyhodnocuje věcná rozhraní a 
návaznosti ve spolupráci s řídicími orgány, 

c) poskytuje metodickou, vzdělávací, informační a propagační podporu při využívání 
fondů, programů a nástrojů. 
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(5) Postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním 
Programu rozvoje venkova zpracovává a vládě po projednání s Ministerstvem předkládá 
Ministerstvo zemědělství. 

  
(6) Ministerstvo po projednání s řídicími orgány15) vydává řídicí akty závazné pro řídicí 

orgány operačních programů, kterými metodicky sjednocuje postupy spojené s přípravou, 
řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním těchto programů. V případě, že po 
projednání s řídicími orgány operačních programů nebude dosaženo shody mezi Ministerstvem 
a řídicími orgány operačních programů, rozhodne o rozporech vláda na návrh Ministerstva. 
 

§ 17b 
 

Rada pro fondy Evropské unie 
  

(1) Zřizuje se Rada pro fondy Evropské unie (dále jen „Rada“), která je poradním 
orgánem vlády. Předsedou Rady je člen vlády. Jejími členy jsou zástupci ústředních orgánů 
státní správy a zástupci poradních a pracovních orgánů vlády. Podrobnosti týkající se složení, 
působnosti, organizace a činnosti Rady stanoví její statut, který schvaluje vláda. 

 
(2) Rada projednává zejména 

a) zajištění souladu realizace programů v oblasti podpory vůči Dohodě o partnerství a 
vůči strategickým dokumentům České republiky a Evropské unie, 

b) přínosy jednotlivých politik Evropské unie, tj. politiky soudržnosti, politiky rozvoje 
venkova a rybářské politiky pro účely plnění priorit financování Dohody o partnerství, 

c) věcná rozhraní a návaznosti mezi programy spolufinancovanými fondy v oblasti 
podpory se zaměřením na zajištění synergických efektů, 

d) návrhy řešení závažných problémů a řízení rizik v programech, systémová opatření 
nutná pro řádnou a efektivní realizaci politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a rybářské 
politiky, 

e) aktualizace Dohody o partnerství a informace o změnách programů v oblasti 
podpory spojených se změnami platného rozdělení peněžních prostředků mezi programy, 

f) opatření v oblasti fondů, programů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise 
podle § 17a odst. 4. 
  

(3) Rozdělení peněžních prostředků v oblasti podpory mezi operačními programy a 
návrhy případných změn platného rozdělení peněžních prostředků schvaluje vláda na návrh 
Ministerstva po předchozím projednání s Radou. 
 

§ 17c 
 

Řídicí orgán a zprostředkující subjekt 
  

(1) V oblasti podpory je poskytovatelem dotace nebo návratné finanční výpomoci z fondů 
Evropské unie podle zvláštních právních předpisů17) řídicí orgán podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie15). 

 
(2) Řídicí orgány podle odstavce 1 jsou povinny poskytnout Ministerstvu na jeho výzvu 

podklady potřebné pro naplňování cílů Dohody o partnerství. 
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(3) V oblasti podpory řídicí orgán vydává řídicí akty, kterými stanovuje postupy spojené 
s přípravou, řízením, realizací, kontrolou, monitorováním a vyhodnocením operačního 
programu. Tyto řídicí akty jsou pro zprostředkující subjekt13) závazné. 
 

§ 17d 
 

(1) Města Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Olomouc, České Budějovice, 
Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, Zlín a hlavní město Praha, která zpracovávají 
a provádějí územní strategie21), mohou za tímto účelem uzavírat s dalšími obcemi veřejnoprávní 
smlouvy19). Správním orgánem pro řešení sporů z těchto smluv je Ministerstvo. 

  
(2) Řídicí orgán15) může pověřit města uvedená v odstavci 1 funkcí zprostředkujícího 

subjektu. Funkci zprostředkujícího subjektu vykonávají města uvedená v odstavci 1 
v přenesené působnosti. Věcná působnost při výkonu funkce zprostředkujícího subjektu je 
vázána vždy na územní strategii, za jejíž provádění je každé z pověřených měst odpovědné. 

 
(3) K pověření měst podle odstavce 2 dochází uzavřením veřejnoprávní smlouvy20), která 

upraví také vztahy mezi řídicím orgánem a městem pověřeným výkonem funkce 
zprostředkujícího subjektu včetně způsobu financování. K souhlasu s uzavřením každé z těchto 
smluv a k řešení sporů z nich vzniklých je příslušný ministr stojící v čele ministerstva 
pověřeného řízením operačního programu, které je stranou této smlouvy. 

 
(4) Město je povinno nahradit státu škodu způsobenou při výkonu funkce 

zprostředkujícího subjektu podle odstavce 2. Při vymáhání této škody se postupuje podle 
občanského soudního řádu. 
  

§ 17e 
 

Monitorovací systém 
  

 (1) Monitorovací systém podle přímo použitelného předpisu Evropské unie16) (dále jen 
„monitorovací systém“) je veřejným informačním systémem veřejné správy a jeho správcem je 
Ministerstvo. Monitorovací systém zajišťuje vzájemnou komunikaci subjektů implementační 
struktury a informační zabezpečení činností a procesů souvisejících především s 

a) přípravou a naplňováním Dohody o partnerství, 
b) přípravou a uplatňováním finančních, programových, popřípadě jiných nástrojů 

vymezených metodickými dokumenty Ministerstva.  
  
 (2) Monitorovací systém se využívá v oblasti hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti také pro informační zabezpečení činností a procesů souvisejících s 
a) přípravou, plánováním, řízením, monitorováním, podáváním zpráv a 

vyhodnocováním operačních programů, 
b) vyhlašováním výzev k podávání žádostí o dotace nebo návratné finanční výpomoci, 
c) doručením žádostí o dotace nebo návratné finanční výpomoci, rozhodnutí v řízení 

o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, žádostí o platbu, změnových hlášení a 
dalších obdobných dokumentů, 

d) přípravou, plánováním, řízením, monitorováním, podáváním zpráv a 
vyhodnocováním projektů v průběhu jejich celého životního cyklu včetně vymezené doby 
udržitelnosti, 

e) plánováním a řízením kontrol programů a projektů. 
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 (3) Dokument podle odstavce 2 písm. c) se považuje za doručený okamžikem, kdy se 
do monitorovacího systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, která má s ohledem na 
rozsah svého oprávnění v rámci monitorovacího systému přístup k dokumentu. 

  
 (4) Nepřihlásí-li se do monitorovacího systému žadatel nebo jím pověřená osoba ve 

lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do monitorovacího systému, považuje se tento 
dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis 
náhradní doručení. 
__________________ 
21) Čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ... ze dne ... o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, 
Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro 
tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu 
hranic a víza.“. 

 
13. § 18 včetně nadpisu zní: 

„§ 18 
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  
 

(1) Ministerstvo na úseku finanční podpory regionálního rozvoje pro potřeby vedení 
monitorovacího systému evropských fondů využívá ze základního registru obyvatel údaje 
v rozsahu 

a) příjmení,  
b) jméno, popřípadě jména,  
c) adresa místa pobytu,  
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 

místo a stát, kde se narodil,  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 
(2) Ministerstvo na úseku finanční podpory regionálního rozvoje pro potřeby vedení 

monitorovacího systému evropských fondů využívá z informačního systému evidence obyvatel 
údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  
b) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 

případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního 
předpisu,  

c) datum narození,  
d) pohlaví,  
e) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 

narodil,  
f) rodné číslo,  
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 
(3) Ministerstvo na úseku finanční podpory regionálního rozvoje pro potřeby vedení 

monitorovacího systému evropských fondů využívá z informačního systému cizinců údaje 
v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení 
b) datum narození,  
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České 

republiky, místo a okres narození,  
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d) rodné číslo, 
e) pohlaví,  
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,  
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky. 

 
(4) Ministerstvo na úseku finanční podpory regionálního rozvoje pro potřeby vedení 

monitorovacího systému evropských fondů využívá ze základního registru právnických osob, 
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů údaje 
v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční 
osoby a 

b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající 
fyzické osoby nebo zahraniční osoby. 

 
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje 
v základním registru obyvatel nebo v základním registru osob, podnikajících fyzických osob a 
orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního 
systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 

 
14. V nadpisu § 18h se slovo „finančními“ nahrazuje slovem „peněžními“. 

 
15. V § 18h se slovo „finančních“ nahrazuje slovem „peněžních“. 

 
16. V § 19 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 22 zní: 

 
„(4) Pokud Česká republika poskytne plnění na základě ručitelského závazku podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie22), považuje se vztah mezi Českou republikou a osobou, 
za niž plnila, za vztah ručitele a dlužníka. V řízení ve věcech sporů z těchto vztahů se postupuje 
podle občanského soudního řádu. 
__________________ 
22) Čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006. 

Čl. 17 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 
2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999.  

Čl. 27 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ... ze dne ... o zvláštních ustanoveních 
týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti.“. 

 
Čl. II 

 
Přechodná ustanovení 

 
1. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Regionální rada regionu 
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soudržnosti Jihozápad, Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Regionální rada 
regionu soudržnosti Severovýchod, Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, 
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava a Regionální rada regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, se zrušují dnem 1. ledna 2022. 

 
2. Veškerý majetek Regionálních rad uvedených v bodu 1 přechází dnem 30. listopadu 

2021 na Českou republiku a závazky související s tímto majetkem, jakož i závazky vzniklé 
z činností Regionálních rad uvedených v bodu 1, se stávají dnem 30. listopadu 2021 závazky 
České republiky. Dnem 30. listopadu 2021 vstupuje Česká republika do všech práv a povinností 
z právních vztahů Regionálních rad uvedených v bodu 1. Hospodaření s majetkem, který na 
Českou republiku přešel podle věty první, přísluší Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen 
„Ministerstvo“). V právních vztazích, do nichž vstoupila Česká republika podle věty druhé, 
jedná jejím jménem Ministerstvo. Jiná aktiva a jiná pasiva příslušející Regionálním radám 
uvedeným v bodu 1 ke dni 30. listopadu 2021 se tímto dnem stávají jinými aktivy a jinými 
pasivy Ministerstva. 

 
3. O majetku, závazcích s tímto majetkem souvisejícími, jakož i závazcích vzniklých 

z činností Regionálních rad uvedených v bodu 1, a o jiných aktivech a jiných pasivech, které 
přecházejí na Ministerstvo podle bodu 2, sepíše Regionální rada uvedená v bodu 1 protokol a 
nejpozději do 15. prosince 2021 ho předá Ministerstvu. 

 
4. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce 

v Regionální radě uvedené v bodu 1 přecházejí z Regionální rady uvedené v bodu 1 dnem jejich 
zrušení na Ministerstvo. 

 
5. Pro přechod zaměstnanců Regionální rady uvedené v bodu 1 do služebního poměru 

podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se použijí § 190 až 198 zákona č. 234/2014 Sb., 
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, obdobně s tím, že lhůty tam stanovené se namísto 
ode dne 1. července 2015 počítají ode dne zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1. 

 
6. Pro účely započítání praxe zaměstnanců Regionální rady uvedené v bodu 1 podle 

zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se použije § 17 odst. 7 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění 
účinném přede dnem zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1. 

 
7. Ministerstvo vstupuje namísto Regionálních rad uvedených v bodu 1 do všech 

soudních, správních a jiných řízení zahájených přede dnem jejich zrušení. 
 
8. Finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, u příjemců dotace 

z programového období 2007-2013 vykonává namísto Regionálních rad uvedených v bodu 1 
ode dne jejich zrušení Ministerstvo. 

 
9. Působnost Regionálních rad uvedených v bodu 1 přechází ode dne jejich zrušení na 

Ministerstvo. 
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10. Pro účely sestavení účetní závěrky Regionální rady uvedené v bodu 1 sestavené ke 
dni jejího zrušení se podpisovým záznamem statutárního orgánu Regionální rady uvedené 
v bodu 1 připojovaného k účetní závěrce rozumí podpisový záznam osoby, která vykonávala 
funkci statutárního orgánu k rozvahovému dni. 

 
11. Účetní závěrku Regionální rady uvedené v bodu 1 sestavenou ke dni jejího zrušení a 

Pomocný analytický přehled sestavený k 31. prosinci 2021 předá Ministerstvo do centrálního 
systému účetních informací státu do 25. února 2022.   

 
12. Schvalování účetní závěrky Regionální rady uvedené v bodu 1 sestavené ke dni jejího 

zrušení provede Ministerstvo prostřednictvím nejméně tříčlenného orgánu do 30. dubna 2022. 
Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky Regionální rady uvedené v bodu 1 
sestavené ke dni jejího zrušení, včetně souvisejících informací, předá Ministerstvo do 
centrálního systému účetních informací státu do 31. května 2022. 

 
13. Přezkum hospodaření Regionálních rad podle § 16a zákona č. 248/2000 Sb., ve znění 

účinném přede dnem zrušení Regionálních rad podle bodu 1, se za kalendářní rok 2021 
neprovede. 

 
14. Při výkonu pravomoci a působnosti Regionální rady vykonávané hlavním městem 

Prahou podle § 16 odst. 6 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem zrušení 
Regionálních rad uvedených v bodu 1, se postupuje podle dosavadních právních předpisů i po 
dni zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1, a to podle zákona č. 248/2000 Sb., ve znění 
účinném přede dnem zrušení Regionálních rad podle bodu 1.  Pravomoc a působnost rady 
hlavního města Prahy a zastupitelstva hlavního města Prahy podle § 16e odst. 3 zákona 
č. 248/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1, 
zůstávají zachovány i po dni zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1. 

15. Pravomoc, působnost a právní vztahy vzniklé podle § 18 odst. 14 až 17 zákona 
č. 248/2000 Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2021, a právní jednání a následky na ně 
navazující, se posuzují podle dosavadních právních předpisů. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o účetnictví 

Čl. III 
V § 1 odst. 3 větě třetí zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 

Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se slova „Regionální rady regionů 
soudržnosti,“ zrušují. 
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ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o daních z příjmů 

Čl. IV 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 

96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona 
č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona 
č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona 
č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona 
č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., 
zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 
Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 
225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., 
zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., 
zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 
Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 
239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona 
č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., 
zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 
Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 
360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona 
č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., 
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 
Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 
189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona 
č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona 
č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., 
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., 
zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 
304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona 
č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 
353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., 
zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 
Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 
503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona 
č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 
č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 
Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 
Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 
Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 
148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 
Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 
200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona 
č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 174/2018 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona 
č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb. a zákona č. 125/2019 Sb., se mění takto: 
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1. V § 4 odst. 1 písm. u) se slova „regionální rady regionu soudržnosti,“ zrušují. 
 

2. V § 19 odst. 1 se písmeno u) zrušuje. 

Dosavadní písmena v) až zn) se označují jako písmena u) až zm). 

3. V § 19 odst. 2 úvodní části ustanovení se text „ze)“ nahrazuje textem „zd)“. 
 

4. V § 19 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „ze), zf) a zi)“ nahrazují slovy „zd), ze) 
a zh)“. 
 

5. V § 19 odst. 4 písm. a) se text „ze)“ nahrazuje textem „zd)“ a slova „zf) a zi)“ se 
nahrazují slovy „ze) a zh)“. 
 

6. V § 19 odst. 4 písm. b) se text „ze)“ nahrazuje textem „zd)“ a text „zf)“ se nahrazuje 
textem „ze)“. 
 

7. V § 19 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „zj) a zk)“ nahrazují slovy „zi) a zj)“. 
 

8. V § 19 odst. 8 větě první se text „ze)“ nahrazuje textem „zd)“, slova „zj) a zk)“ se 
nahrazují slovy „zi) a zj)“, text „zj)“ se nahrazuje textem „zi) a ve větě druhé se text 
„zk) nahrazuje textem „zj). 
 

9. V § 19 odst. 9 úvodní části ustanovení a závěrečné části ustanovení se slova „ze) a zi)“ 
nahrazují slovy „zd) a zh)“ a v závěrečné části ustanovení se text „ze)“ nahrazuje textem 
„zd)“. 
 

10. V § 19 odst. 10 větě první se text „ze)“ nahrazuje textem „zd)“ a text „zi)“ se nahrazuje 
textem „zh)“. 
 

11. V § 19 odst. 11 se slova „ze) a zi)“ nahrazují slovy „zd) a zh)“. 
 

12. V § 19b odst. 2 písm. b) bodu 3 se slovo „institucí,“ nahrazuje slovy „institucí nebo“ a 
slova „nebo Regionální radou regionu soudržnosti“ se zrušují. 
 

13. V § 24 odst. 2 písm. r) se text „ze)“ nahrazuje textem „zd)“. 
 

14. V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení větě čtvrté se slova „regionální rady regionu 
soudržnosti124)“ zrušují.  
 

15. V § 38nb odst. 1 větě první se text „zj) a zk)“ nahrazuje textem „zi) a zj)“. 
 

16. V § 38nb odst. 3 větě druhé a v odstavci 4 větě první se slova „zj) a zk)“ nahrazují slovy 
„zi) a zj)“. 
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ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o krajích 

Čl. V 
V § 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona 

č. 231/2002 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., 
zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 99/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se písmeno f) zrušuje. 

Dosavadní písmena g) až x) se označují jako písmena f) až w). 

 

ČÁST PÁTÁ 
Změna zákona o rozpočtových pravidlech 

Čl. VI 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona 
č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 
Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 
Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 
112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona 
č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., 
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 
Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 
281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona 
č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 
č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., 
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 
Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 
320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona 
č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb. zákona 
č. 367/2017 Sb. a zákona č. 92/2018 Sb., se mění takto: 

1. V § 3 písm. h) se bod 12 zrušuje. 
 
Dosavadní body 13 až 16 se označují jako body 12 až 15. 
 

2. V § 7 odst. 1 se písmeno k) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena l) až z) se označují jako písmena k) až x). 
 

3. V § 7 odst. 2 se slova „l) až n)“ nahrazují slovy „k) až m)“. 
 

4. V § 8 odst. 1 se slova „, Regionálními radami regionů soudržnosti“ zrušují. 
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5. V § 8 odst. 3 větě první se slova „, Regionální rady regionů soudržnosti“ zrušují. 

 
6. V § 14 odst. 7 se slova „nebo Regionální rady regionu soudržnosti“, „nebo Regionální 

rada regionu soudržnosti“, „nebo Regionální radu regionu soudržnosti“ a „nebo 
Regionální radě regionu soudržnosti“ zrušují. 
 

7. V nadpisu hlavy IV se slova „, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A 
REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“ nahrazují slovy „A 
DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ“. 
 

8. V nadpisu § 20 se slova „, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů 
soudržnosti“ nahrazují slovy „a dobrovolných svazků obcí“. 
 

9. V § 20 odst. 1 větě druhé se slova „, Regionálních rad regionů soudržnosti“ zrušují. 
 

10. V § 20 odst. 4 větě první se slova „Regionální rady regionů soudržnosti,“ zrušují, ve 
větě třetí se slovo „fondy,“ nahrazuje slovy „fondy a“ a slova „a Regionální rady regionů 
soudržnosti“ se zrušují a ve větě páté se čárka nahrazuje slovem „a“ a slova 
„a Regionální rady regionů soudržnosti“ se zrušují. 
 

11. V § 29 odst. 3 se slova „Regionálních rad regionů soudržnosti,“ zrušují. 
 

12. V § 30 odst. 1 se slova „, Regionálními radami regionů soudržnosti“ zrušují. 
 

13. V § 30 odst. 2 větě první se slova „, Regionální rady regionů soudržnosti“ zrušují a ve 
větě třetí se slova „, hlavní město Praha a Regionální rady regionů soudržnosti“ 
nahrazují slovy „a hlavní město Praha“. 
 

14. V § 30 odst. 3 se slova „, Regionálních rad regionů soudržnosti“ zrušují. 
 

15. V § 33 odst. 7 a 8 se číslo „15“ nahrazuje číslem „14“. 
 

16. V § 33 odst. 8 větě první, § 33 odst. 9 větě první a v § 33 odst. 11 větě první se slova 
„14 a 16“ nahrazují slovy „13 a 15“. 

 
 

ČÁST ŠESTÁ 
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Čl. VII 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona 

č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., 
zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 
Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 
270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 
zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 303/2013 
Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 183/2017 
Sb. a zákona č. .../2020 Sb., se mění takto: 
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1. V § 1 se odstavec 4 zrušuje. 
 

2. V § 10 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje. 
 

3. § 11a a 17a se včetně nadpisů zrušují. 
 

4. V § 22 odst. 11 písmeno b) zní: 
„b) v případě peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Regionální rady regionu 
soudržnosti příslušný orgán Finanční správy České republiky.“. 
 

5. V § 22 odst. 12 větě druhé se slova „Ministerstvo financí“ nahrazují slovy „Odvolací 
finanční ředitelství“. 
 

6. V § 22a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „, městská část hlavního města Prahy 
nebo Regionální rada regionu soudržnosti“ nahrazují slovy „nebo městská část hlavního 
města Prahy“. 
 

7. V § 22a se odstavec 3 zrušuje. 
 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 

8. V § 22a odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“. 
 

9. V § 22b odst. 2 se slova „Regionální rada regionu soudržnosti,“ zrušují. 
 

10. V § 28 odst. 13 větě první se slova „, z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti“ 
zrušují. 
 

11. V § 28 odst. 15 se slova „, k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti“ zrušují. 
 

Čl. VIII 
Přechodná ustanovení 

 
1. Právní vztahy vzniklé z poskytnutí dotace z rozpočtu Regionálních rad regionů 

soudržnosti, spory z právních poměrů při poskytnutí dotace a z porušení rozpočtové kázně se 
řídí zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem zrušení Regionálních rad regionů 
soudržnosti. 

 
2. Řízení o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně zahájená úřadem 

Regionální rady regionu soudržnosti a pravomocně neskončená před 1. lednem 2022 dokončí 
Ministerstvo pro místní rozvoj.  

 
3. Řízení o odvolání proti rozhodnutí úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně pravomocně neskončená před 
1. lednem 2022 se dokončí podle dosavadních právních předpisů.  

 
4. Správcem daně příslušným k přijetí návrhu na povolení obnovy řízení zahájených 

úřadem Regionální rady regionu soudržnosti a podnětu k přezkoumání rozhodnutí vydaných 
úřadem Regionální rady regionu soudržnosti před 1. lednem 2022 je Ministerstvo pro místní 
rozvoj. 
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5. Nadřízeným správcem daně v řízeních zahájených podle bodu 4 je Ministerstvo 

financí. 
 
 

ČÁST SEDMÁ 
Změna zákona o finanční kontrole 

Čl. IX 
V § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 138/2006 Sb., 
zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se slova „, Regionálních rad regionů 
soudržnosti“ zrušují. 

 
 

ČÁST OSMÁ 
Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí 

Čl. X 
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., 
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 1 se slova „, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti“ 

nahrazují slovy „a dobrovolných svazků obcí“. 
 

2. V § 11 se slova „, u dobrovolného“ nahrazují slovy „a u dobrovolného“ a slova „a 
u Regionální rady regionu soudržnosti s jejím předsedou“ se zrušují. 

 
 

ČÁST DEVÁTÁ 
Změna zákoníku práce 

Čl. XI 
V § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., 

zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 298/2015 Sb., se na konci písmene d) doplňuje slovo 
„nebo“, na konci písmene e) se slovo „nebo“ zrušuje a písmeno f) se zrušuje. 
 
 

ČÁST DESÁTÁ 
Změna zákona o Finanční správě České republiky 

Čl. XII 
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V § 4 odst. 3 písm. c) a v § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě 
České republiky, se slova „, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti“ 
nahrazují slovy „a hlavního města Prahy“. 

 
ČÁST JEDENÁCTÁ 

Změna zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 

Čl. XIII 
V § 22 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 

věcí, se slova „, dobrovolného svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti“ nahrazují 
slovy „nebo dobrovolného svazku obcí“. 

 
 

ČÁST DVANÁCTÁ 
Změna zákona o státní službě 

Čl. XIV 
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., 
zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 
Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 
Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 
Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb. a zákona č. 111/2019 
Sb., se mění takto: 

 
1. V § 54 odst. 3 se za slovo „radě“ vkládají slova „regionu soudržnosti (dále jen 

„regionální rada“)“. 
 

2. V § 55 odst. 3 se písmeno d) zrušuje. 
 

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f). 
 

3. V § 57 odst. 3 se písmeno d) zrušuje. 
 

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f). 
 
 

ČÁST TŘINÁCTÁ 
Změna zákona o registru smluv 

Čl. XV 
 

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona 
č. 298/2016 Sb. a zákona č. 249/2017 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 2 odst. 1 se písmeno g) zrušuje. 
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Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena g) až m). 
 

2. V § 3 odst. 2 písm. e) a v § 5 odst. 6 se slova „k), l), m) nebo n)“ nahrazují slovy „j), k), 
l) nebo m)“. 
 

3. V § 3 odst. 2 písm. r) a v § 7 odst. 3 větě první a druhé se slova „k) nebo n)“ nahrazují 
slovy „j) nebo m)“. 

 
 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 
Změna zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

Čl. XVI 
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se mění takto: 
 

1. V § 3 se písmeno j) zrušuje. 
 

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena j) až l). 
 

2. V § 7 odst. 2 se text „l)“ nahrazuje textem „k)“ 
 

3. V § 7 odst. 3 větě první a v § 19 odst. 3 se text „m)“ nahrazuje textem „l)“. 
 
 

ČÁST PATNÁCTÁ 
Změna zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných 

financí 

Čl. XVII 
Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných 

financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 2 se písmeno h) zrušuje. 
 

Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena h) až j). 
 

2. V § 3 odst. 1 se text „j)“ nahrazuje textem „i)“. 
 

3. V § 4 odst. 1 a v § 7 odst. 1 větě druhé se text „k)“ nahrazuje textem „j)“. 
 

4. V § 5 odst. 1 větě první se slova „h) a k)“ nahrazují slovy „g) a j)“. 
 

5. V § 6 odst. 1 větě první se slova „g), i) a k)“ nahrazují slovy „h) a j)“. 
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ČÁST ŠESTNÁCTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. XVIII 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 a 

3, které nabývají účinnosti dnem 30. listopadu 2021, a čl. I bodu 11, čl. II bodů 1 a 4 až 14 a 
části druhé až patnácté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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