
 

 

Platné znění s vyznačením změn 

 

Zákon o podpoře regionální rozvoje 

 

§ 14a 

(1) Zřizuje se Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) jako státní 

příspěvková organizace se sídlem v Praze Ústí nad Labem. Centrum je příslušné hospodařit s 

majetkem státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, a při své činnosti se řídí zvláštními zákony. Centrum je podřízeno Ministerstvu, které 

vykonává funkci zřizovatele. Bližší podmínky činnosti Centra upraví statut, který schvaluje 

ministr pro místní rozvoj. 

 

Zákon o hornické činnosti 

 

§ 38 

(1) Orgány státní báňské správy jsou a) Český báňský úřad v Praze Ostravě jako ústřední orgán 

státní báňské správy České republiky, 

 

Zákon o státní statistické službě  

 

§ 3 

(1) Státní statistickou službu vykonává Český statistický úřad se sídlem v Českých 

Budějovicích, který je ústředním správním úřadem. 

 

Zákon o elektronických komunikacích 

 

§ 3 

(1) Zřizuje se Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako ústřední správní úřad pro 

výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování 

podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb2).  

(2) Sídlem Úřadu je Praha Zlín.  

(3) Úřad je účetní jednotkou. Úřad má samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu České 

republiky. 

 

Zákon o drahách 

 

§ 53  

(1) Zřizuje se správní úřad Drážní úřad jako orgán státní správy se sídlem v Praze Pardubicích, 

který je podřízen Ministerstvu dopravy.  

(2) V čele Drážního úřadu je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní 

službě.  

 

§ 53a 
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(1) Zřizuje se Drážní inspekce jako správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy. Drážní 

inspekce se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Sídla a územní působnost 

územních inspektorátů stanoví generální inspektor.  

(2) V čele Drážní inspekce je generální inspektor, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, 

jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.  

(3) Drážní inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze Pardubicích. 

 

Atomový zákon 

 

§ 26 

(1) Úřad vede seznamy  

a) jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření,  

b) jaderných materiálů,  

c) údajů o ozáření radiačních pracovníků a zasahujících osob,  

d) údajů o lékařském ozáření,  

e) osobních radiačních průkazů,  

f) schválených typů obalových souborů pro přepravu a skladování štěpných nebo 

radioaktivních látek, zdrojů ionizujícího záření a dalších výrobků,  

g) vyvezených, dovezených a transferovaných vybraných položek v jaderné oblasti,  

h) dat z monitorování radiační situace na území České republiky. 

(2) Správa úložišť radioaktivních odpadů se sídlem v Karlových Varech (dále jen „Správa“) 

vede seznam radioaktivních odpadů. 

 

Zákon o Státním fondu životního prostředí 

 

§ 1  

(1) Zřizuje se Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem v Ostravě (dále jen 

"Fond"). 

 

Zákon o léčivech 

 

§ 13  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

(1) Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze Hradci Králové (dále jen „Ústav“) je 

správním úřadem s celostátní působností podřízeným Ministerstvu zdravotnictví. V čele Ústavu 

stojí ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví 

 

§ 86 

(1) K vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, výrobků, k vyšetřování 

biologického materiálu a k provádění biologických expozičních testů pro účely výkonu státního 

zdravotního dozoru a dále ke sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování 

vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních 
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podmínek, přípravě podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro činnost orgánu 

ochrany veřejného zdraví jako složky integrovaného záchranného systému, k podílení se na 

provádění místních programů ochrany a podpory zdraví, na vzdělávání lékařů a ostatních 

zdravotnických pracovníků a výuce studentů v akreditovaném studijním programu v oblasti 

vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory, jakož i k výchově k 

podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování poradenských služeb a dalších služeb na 

úseku ochrany veřejného zdraví se zřizují zdravotní ústavy se sídlem v Ústí nad Labem a v 

Ostravě. Zdravotní ústavy jsou příspěvkovými organizacemi; funkcí jejich zřizovatele plní 

Ministerstvo zdravotnictví. Zdravotní ústavy mohou v hlavní činnosti dále poskytovat 

pracovnělékařské služby, specializovanou diagnostickou a ambulantní péči v oblastech 

mikrobiologie, imunologie, alergologie a parazitologie, provádět genotoxikologická a 

cytogenetická laboratorní vyšetření, vyšetření anti-HIV protilátek, referenční činnost, klinické 

hodnocení účinků léčiv, očkovacích látek a zdravotnických prostředků a ohniskovou 

dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Zdravotní ústavy též provádějí činnosti podle jiných 

právních předpisů. 

(2) K přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k 

zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a 

výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality 

poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, k podílení se na vzdělávání lékařů a 

ostatních zdravotnických pracovníků a výuce studentů v akreditovaném studijním programu v 

oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory a pro zdravotní 

výchovu obyvatelstva se zřizuje Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze Karlových Varech. 

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací; funkci jejího zřizovatele plní Ministerstvo 

zdravotnictví. Státní zdravotní ústav může v hlavní činnosti dále provádět vědeckou a 

výzkumnou činnost v ochraně a podpoře zdraví, notifikační činnost, činnost uvedenou v 

odstavci 1 a dále činnost, pro jejíž výkon tento zákon jinak stanoví podmínku autorizace nebo 

akreditace. 

 

Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 

 

§ 1 

(1) Zřizuje se Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond"). Fond je právnickou osobou 

se sídlem v Praze Olomouci. Fond je správním úřadem a náleží do působnosti Ministerstva 

zemědělství (dále jen "ministerstvo"). 

 

Zákon o podpoře výzkumu a vývoje 

 

§ 36a 

Technologická agentura České republiky  

(1) Zřizuje se Technologická agentura České republiky se sídlem v Praze Liberci.  

 

Zákon o zpracování osobních údajů 

 

§ 50 
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(1) Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem, jinými právními předpisy, mezinárodními smlouvami, které jsou 

součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie. 

(2) Sídlem Úřadu je Praha Plzeň. 

 

Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 

§ 1 

(1) Zřizuje se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad").  

(2) Úřad je orgánem České republiky (dále jen "stát"), který  

a) jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy (dále jen "rozhodčí 

orgány"), správními úřady a jinými orgány,  

b) zpracovává právní stanoviska,  

c) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a tímto zákonem.  

(3) Úřad je organizační složkou státu (dále jen "organizační složka") a účetní jednotkou. 

(4) Sídlem Úřadu je Praha Plzeň. 
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