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Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí



V l á d n í  n á v r h 
 

ZÁKON 

ze dne …… 2017, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole 
veřejných financí  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky  

Čl. I 

V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., 
zákona č. 288/1990, zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992, zákona č. 21/1993 Sb., 
zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 
Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.  295/2009 Sb., zákona 
č. 399/2012 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se slova „finanční kontrolu“ nahrazují slovy „řízení 
a kontrolu veřejných financí“.                 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o vysokých školách 

Čl. II 

V § 17 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 137/2016 
Sb., se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní: 

„k) vnitřní předpis o zavedení systému řízení a kontroly veřejných financí,“. 

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).  

ČÁST TŘETÍ 

Změna obecního zřízení 

Čl. III 

§ 9a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 320/2001 Sb., 
se zrušuje. 

Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.   
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ČÁST ČTVRTÁ 

Změna krajského zřízení 

Čl. IV 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., 
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č.404/2002 
Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 
421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 
zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 
Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 
24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb. a zákona č. 106/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 2 odst. 4 se slova „výkon finanční kontroly“ nahrazují slovy „řízení a kontrolu 
veřejných financí“ a slova „a podle zvláštního právního předpisu1)“ se zrušují. 
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 

2. § 21 se zrušuje.    

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o hlavním městě Praze 

Čl. V 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona 
č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., 
zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 
499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 
Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 
477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., 
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 
Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 
239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb. a zákona č. 106/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 2 se odstavec 4 zrušuje. 

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 

2. V § 3 se odstavec 4 zrušuje. 
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ČÁST ŠESTÁ 

Změna rozpočtových pravidel 

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, 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. 214/2007 
Sb., zákona č. 270/2007, 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. 
135/2015 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb. se mění takto:   

1. V § 1 se písmeno e) zrušuje.  

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

2. V § 34 odst. 4 se věta třetí „Předběžná řídící kontrola podle zvláštního právního 
předpisu22) musí být provedena před provedením rezervace.“ nahrazuje větou 
„Předběžná řídicí ekonomická kontrola podle zákona o řízení a kontrole veřejných 
financí musí být provedena před provedením rezervace.“. 

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 

3. V části první se hlava XI včetně nadpisu zrušuje.  

4. V § 44a odst. 10 se slova „ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení“ 
nahrazují slovy „za každý den prodlení, které odpovídá ročně výši repo sazby 
stanovené Českou národní bankou platné pro první den příslušného kalendářního 
pololetí zvýšené o 7 procentních bodů“ a slova „500 Kč“ se nahrazují slovy „1000 
Kč“.  

Čl. VII 

Přechodné ustanovení 
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Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se posuzuje a odvod a penále se uloží podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Penále se uloží podle zákona č. 
218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tehdy, je-li to pro 
toho, komu se penále ukládá, příznivější. 

ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

Čl. VIII 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., 
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., zákona č. 476/2002 
Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona 
č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., 
zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 
Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 
153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona 
č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb., 
zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 51/2016 
Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a zákona č. 
264/2016 Sb. se mění takto:  

1. V § 49 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 65a zrušuje. 

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.  

2. V § 49 odst. 4 se slova „Ustanovení odstavce 4“ nahrazují slovy „Ustanovení 
odstavce 3“. 

ČÁST OSMÁ 

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje 

Čl. IX 

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. a 
zákona č. 298/2015 Sb. se mění takto: 

1. V § 7 odst. 6 a v § 10 odst. 5 se slovo „účinnosti“ nahrazuje slovem „efektivnosti“. 

2. V § 16a se slova „a zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštního právního 
předpisu6d)“ zrušují. 

Poznámka pod čarou č. 6d se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.   
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3. V § 18h se slova „o finanční kontrole7e)“ nahrazují slovy „zákon o řízení a kontrole 
veřejných financí“.  

Poznámka pod čarou č. 7ese zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.   

ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Čl. X 

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. a zákona č. 192/2016 Sb. se mění takto: 

1. V § 15 odst. 1 se za slovo „vykonává“ vkládají slova „řízení a“ a slova „svého 
hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve 
veřejné správě10a)“ se nahrazují slovy „podle zákona o řízení a kontrole veřejných 
financí“.  

Poznámka pod čarou č. 10a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 

2. V § 22 odst. 8 se slova „ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení“ 
nahrazují slovy „za každý den prodlení, které odpovídá ročně výši repo sazby 
stanovené Českou národní bankou platné pro první den příslušného kalendářního 
pololetí zvýšené o 7 procentních bodů,“. 

3. V § 22a odst. 1 písmeno h) zní: 

„h) se nevykonává řízení a kontrolu veřejných financí podle § 15 odst. 1, nebo“.  

Čl. XI 

Přechodné ustanovení 

Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se posuzuje a odvod a penále se uloží podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Penále se uloží podle zákona 
č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tehdy, je-li to pro 
toho, komu se penále ukládá, příznivější. 
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ČÁST DESÁTÁ 

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu 

Čl. XII 

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 
128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona 
č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 
zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 
Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 
503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 
č. 128/2016 Sb., zákona č. 242/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb. se mění takto: 

1. V § 9a písm. e) se slova „zákona o finanční kontrole19)“ nahrazují slovy „zákona 
o řízení a kontrole veřejných financí“. 

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 

2. V § 9a písmeno f) zní: 

„f) provádět ověření řízení a kontroly veřejných financí Fondu podle zákona o řízení 
a kontrole veřejných financí.“. 

3. V § 12a odst. 2 se slova „zákona o finanční kontrole19)“ nahrazují slovy „zákona o 
řízení a kontrole veřejných financí.“.  

ČÁST  JEDENÁCTÁ 

Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků 

Čl. XIII 

V § 13 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona 
č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., 
zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 469/2011 Sb. a zákona 
č. 49/2013 Sb., se slova „finanční kontrolu u příjemců podpory podle zvláštních právních 
předpisů15)“ nahrazují slovy „řídící ekonomickou kontrolu u příjemců podpory podle zákona 
o řízení a kontrole veřejných financí“.  

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.   
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ČÁST DVANÁCTÁ 

Změna školského zákona 

Čl. XIV 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., 
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 
Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 
189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 
Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 
375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 
333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 
344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2004 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona 
č.  178/2016 Sb., se mění takto:  

1. V § 170 písm. a) se slova „přitom provádí předběžnou, průběžnou a následnou 
kontrolu podle zvláštního právního předpisu40)“nahrazují slovy „přitom provádí 
řídicí ekonomickou kontrolu nebo interní audit podle zákona o řízení a kontrole 
veřejných financí“.  

Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje,a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.  

2. V § 174 odst. 2 písmeno e) zní: 

„e) vykonává průběžnou a následnou řídící ekonomickou kontrolupodle zákona o řízení 
a kontrole veřejných financí příjemce veřejné finanční podpory přidělované z veřejného 
rozpočtu na základě § 160 až 163.“. 

ČÁST TŘINÁCTÁ 

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích 

Čl. XV 

V § 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, se na konci 
odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) vnitřní předpis o zavedení řízení a kontroly veřejných financí.“.  

ČÁST ČTRNÁCTÁ 

Změna zákona o Finanční správě České republiky 

Čl. XVI 

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 
Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona 
č. 377/ 2015 Sb., a zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb. se mění takto: 
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1. V § 10 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.  

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).  

2. V § 12 odst. 2 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.  

ČÁST PATNÁCTÁ 

Změna zákona o státní službě 

Čl. XVII 

V zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., zákona 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. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb. a 
zákona č. 319/2016 Sb., se za § 51 vkládá nový § 51a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 51a 
Zvláštní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa 

představeného služby interního auditu 
 

„Vládní výbor pro interní audit dává své stanovisko k návrhu jmenování žadatele po 
jeho výběru služebním orgánem v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným.“. 

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. XVIII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.  
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

OBECNÍ ČÁST 

V případě této legislativně technické právní úpravy v souvislosti s návrhem zákona 
o řízení a kontrole veřejných financí je hodnocení dopadů regulace součástí Závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí, a to 
v souladu s Legislativními pravidly vlády.  

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ ZÁKONY V SOUVISLOSTI 
S PŘIJETÍM ZÁKONA O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ   
ČÁST PRVNÍ – ZMĚNA ZÁKONA O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH 
ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY 

K Čl. I 

Změna ustanovení, která se týká pravomoci a působnosti Ministerstva financí, které vyplývají 
z ustanovení návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Systém finanční kontroly je 
nahrazen systémem řízení a kontroly veřejných financí.  

ČÁST  DRUHÁ - ZMĚNA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

K Čl. II 

S ohledem na respektování akademické samosprávy veřejných vysokých škol, je způsob 
zavedení systému řízení a kontroly veřejných financí v jejich samosprávné působnosti. 
K tomu vydají vnitřní předpis, který podléhá registraci Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy.  

ČÁST TŘETÍ – ZMĚNA OBECNÍHO ZŘÍZENÍ 

K Čl. III 

Změny jsou legislativně - technického charakteru a navazují na nahrazení zákona o finanční 
kontrole návrhem zákona o řízení a kontrole veřejných financí.  

ČÁST ČTVRTÁ – ZMĚNA KRAJSKÉHO ŘÍZENÍ  
K Čl. IV 

Změny jsou legislativně - technického charakteru a navazují na nahrazení zákona o finanční 
kontrole návrhem zákona o řízení a kontrole veřejných financí. 
ČÁST PÁTÁ – ZMĚNA ZÁKONA O HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 

K Čl. V 

Změny jsou legislativně - technického charakteru a navazují na nahrazení zákona o finanční 
kontrole návrhem zákona o řízení a kontrole veřejných financí.  
ČÁST ŠESTÁ – ZMĚNA ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL  
K Čl. VI 

Legislativně – technické úpravy, které souvisí se změnou terminologie a organizačního 
zajištění, které nastávají v důsledku nahrazení zákona o finanční kontrole návrhem zákona o 
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řízení a kontrole veřejných financí.  
Dále se mění výpočet penále. Doposud se penále stanovilo jako 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení s úhradou odvodu. Nyní se vypočítá na základě repo sazby stanovené 
Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýšené 
o 7 procentních bodů. Nový způsob výpočtu penále má za následek snížení tohoto penále. 
K Čl. VII - Přechodná ustanovení 

Řízení, postupy a další otázky související se správou odvodů za porušení rozpočtové kázně, 
které byly zahájené před nabytím účinnosti návrhu zákona, se dokončí podle znění zákona č. 
218/2000 Sb., účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To platí i pro mimořádné 
opravné prostředky a dozorčí prostředky proti rozhodnutím o odvodu za porušení rozpočtové 
kázně, které byly vydány podle původní právní úpravy. Návrh zákona se použije jen na řízení, 
která budou zahájena po dni, ve kterém nabude účinnost, a to bez ohledu na to, zda k porušení 
rozpočtové kázně došlo před nebo po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

ČÁST SEDMÁ - ZMĚNA ZÁKONA O MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY A JEJÍM 
VYSTUPOVÁNÍ V PRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

K Čl. VIII 

Změna je technického charakteru, souvisí se zrušením zákona o finanční kontrole. 

ČÁST OSMÁ – ZMĚNA ZÁKONA O PODPOŘE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

K Čl. IX 

Změny jsou legislativně - technického charakteru. Navazují na nahrazení zákona o finanční 
kontrole návrhem zákona o řízení a kontrole veřejných financí.  

ČÁSTI DEVÁTÁ – ZMĚNA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH 
ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ 

K Čl. X 

K bodu 1:  
Jedná se o legislativně-technickou úpravu, nyní se odkazuje na nový právní předpis 

(zákon o řízení a kontrole veřejných financí). Zákon, na který odkazuje poznámka pod čarou 
10a, se ruší, a proto se ruší i poznámka pod čarou.  
K bodu 2: 

Mění se výpočet penále. Doposud se penále stanovilo jako 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení s úhradou odvodu. Nyní se vypočítá na základě repo sazby stanovené 
Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýšené 
o 7 procentních bodů. Nový způsob výpočtu penále má za následek snížení tohoto penále. 
Věta, která odkazovala na odstavec 5 větu sedmou, se vypouští pro nadbytečnost.    

K bodu 3:  
Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti s novým návrhem zákona o řízení a 
kontrole veřejných financí. 
K Čl. XI - Přechodná ustanovení 
Řízení, postupy a další související otázky související se správou odvodů za porušení 
rozpočtové kázně, které byly zahájené před nabytím účinnosti návrhu zákona, se dokončí 
podle znění zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona. To platí i pro mimořádné opravné prostředky a dozorčí prostředky proti rozhodnutím 
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o odvodu za porušení rozpočtové kázně, které byly vydány podle původní právní úpravy. 
Návrh zákona se použije jen na řízení, která budou zahájena po dni, ve kterém nabude 
účinnost, a to bez ohledu na to, zda k porušení rozpočtové kázně došlo před nebo po nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  

ČÁST  DESÁTÁ - ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍM ZEMĚDĚLSKÉM 
INTERVENČNÍM FONDU 

K čl. XII 

Změny jsou technického charakteru, souvisí se zrušením zákona o finanční kontrole.  

ČÁST JEDENÁCTÁ – ZMĚNA ZÁKONA O PODPOŘE VÝZKUMU, 
EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ 

K čl. XIII 

Změny jsou legislativně - technického charakteru a navazují na nahrazení zákona o finanční 
kontrole návrhem zákona o řízení a kontrole veřejných financí.  
ČÁST DVANÁCTÁ – ZMĚNA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA 

K čl. XIV 

Změny jsou technického charakteru. Navazují na nahrazení zákona o finanční kontrole 
návrhem zákona o řízení a kontrole veřejných financí.  

ČÁST TŘINÁCTÁ - ZMĚNA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH 
INSTITUCÍCH 

K čl. XV 

S ohledem na respektování určité míry samosprávy vědeckých institucí, je způsob zavedení 
systému řízení a kontroly veřejných financí v jejich samosprávné působnosti. K tomu bude 
vydán vnitřní předpis.  

ČÁST ČTRNÁCTÁ – ZMĚNA ZÁKONA O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČESKÉ 
REPUBLIKY 

K čl. XVI 

S ohledem na koncepci návrhu tohoto zákona, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebude 
výkon finanční kontroly spadat do působnosti finančních úřadů. 

ČÁST PATNÁCTÁ – ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ 

K čl. XVII 

V souvislosti s novým zákonem o řízení a kontrole veřejných financí bylo doplněno 
ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa představeného služby 
interního auditu.  
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ČÁST ŠESTNÁCTÁ – ÚČINNOST 

K čl. XVII 

Na základě meziresortního připomínkového řízení se navrhuje účinnost 
od 1. ledna 2018.  

V případě této legislativně technické právní úpravy v souvislosti s návrhem zákona 
o řízení a kontrole je hodnocení dopadů regulace součástí Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí, a to v souladu 
s Legislativními pravidly vlády.  

 

 

 

 

V Praze dne 19. prosince 2016 

 

 

 

 

Předseda vlády: 

Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.   

 

 

 

 

1. místopředseda vlády a ministr financí:  

Ing. Andrej Babiš v. r. 

 



Platné znění části zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

§ 4  

(1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet 
republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, 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, a clo, finanční hospodaření, finanční kontroluřízení 
a kontrolu veřejných financí,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.  

 

Platné znění části zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

§ 17 

Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy 

(1) Vnitřními předpisy veřejné vysoké školy jsou 

a) statut veřejné vysoké školy, 
b) volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy, 
c) jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy, 
d) vnitřní mzdový předpis,7)  
e) jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy, 
f) řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků, 
g) studijní a zkušební řád, 



2 
 

 
 

h) stipendijní řád, 
i) disciplinární řád pro studenty, 
j) pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností veřejné vysoké školy, 

k) vnitřní předpis o zavedení systému řízení a kontroly veřejných financí,  
k) l) další předpisy, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy. 

(2) Statut veřejné vysoké školy obsahuje zejména 

a) název, sídlo a typ vysoké školy, 
b) právní předchůdce, 
c) podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek, 
d) podmínky studia cizinců, 
e) vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení činnosti vysoké školy, 
f) organizační strukturu, 
g) ustanovení o poplatcích spojených se studiem, 
h) pravidla pro užívání akademických insignií a pro konání akademických 

obřadů, 
i) pravidla hospodaření veřejné vysoké školy. 

 

Platné znění části zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 9a  

Obce zajišťují výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu.2a) 

 

_____________________ 

 

2a) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole). 

 

Platné znění části zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 2 

(1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní 
orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen 
způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen 
zákonem.  

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány 
kraje jako svou přenesenou působnost (§ 29 a 30). Kraj je při výkonu státní správy správním 
obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti.  

(3) Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný 
zájem. 

(4) Kraj zajišťuje výkon finanční kontroly řízení a kontrolu veřejných financí podle 
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rozpočtových pravidel územních rozpočtů a podle zvláštního právního předpisu1)zákona o 
řízení a kontrole veřejných financí 

 

§ 21 

 

Hospodaření kraje s dotacemi ze státního rozpočtu republiky a ze státních fondů 
republiky kontroluje Ministerstvo financí nebo jím pověřený finanční úřad i v průběhu 
rozpočtového roku. V případě, že byl porušen zákon, Ministerstvo financí uloží opatření k 
odstranění zjištěných nedostatků. 

 

 

1) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole). 

 

Platné znění části zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 2 

(1) Úkoly patřící do samosprávy hlavního města Prahy (dále jen "samostatná 
působnost hlavního města Prahy") plní hlavní město Praha v rozsahu stanoveném tímto nebo 
zvláštním zákonem a v rozsahu odpovídajícím potřebám hlavního města Prahy. Úkoly patřící 
do samosprávy městských částí (dále jen "samostatná působnost městských částí") plní 
městské části v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem a Statutem hlavního 
města Prahy (dále jen "Statut") a v rozsahu odpovídajícím potřebám městských částí. 

(2) Hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o 
potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech 
a jiných právních předpisech (dále jen "veřejný zájem"). 

(3) Svěří-li zákon orgánům hlavního města Prahy výkon státní správy (dále jen 
"přenesená působnost hlavního města Prahy"), je území hlavního města Prahy správním 
obvodem. 

(4)Hlavní město Praha zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštního právního 
předpisu. 1a) 

 

1a) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole). 

§ 3 

(1) Hlavní město Praha se člení na městské části. 

(2) Městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupují v právních 
vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

(3) Postavení městských částí, jejich orgánů a jejich působnost stanoví tento zákon, 
zvláštní zákony a Statut. 

(4) Městské části zajišťují výkon finanční kontroly podle zvláštního právního 
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předpisu.1a) 

 

1a) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole). 

 

 

Platné znění části zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon upravuje 

a) tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu (dále jen 
"střednědobý výhled"), státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, 

b) příjmy a výdaje státního rozpočtu, 

c) státní finanční aktiva a pasiva, 

d) finanční hospodaření organizačních složek státu, zařízení státu majících 
obdobné postavení jako organizační složka státu1), Bezpečnostní informační služby1a) 

(dále jen "organizační složka státu") a příspěvkových organizací zřízených organizačními 
složkami státu (dále jen "příspěvková organizace"), 

e) finanční kontrolu, 

e) f)podmínky zřizování státních fondů, 

f) g)způsob řízení státní pokladny a řízení státního dluhu, 

g) h)hospodaření s prostředky soustředěnými v Národním fondu. 

 

§ 34 

Řízení likvidity státní pokladny 

(1) Ministerstvo provádí opatření potřebná k překonání pokladního nesouladu mezi 
příjmy a výdaji státního rozpočtu až do výše 15 % celkových výdajů státního rozpočtu, 
schválených zákonem o státním rozpočtu, nebo rozpočtového provizoria, přijetím zápůjčky, 
úvěru nebo vydáním a prodejem státních dluhopisů. Oprávnění k překonání pokladního 
nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu se zvyšuje v případě zákonem schváleného 
schodku státního rozpočtu, a to o výši tohoto schodku, a dále v případě časového nesouladu 
mezi výdaji peněžních prostředků rozpočtovaných jako vlastní zdroje Evropské unie 
vycházející z daně z přidané hodnoty a založené na hrubém národním důchodu11f) a 
požadavky na tyto vlastní zdroje stanovenými rozpočtem Evropské unie, a to do výše tohoto 
nesouladu. 

(2) Ministerstvo je oprávněno řešit krytí schodku státního rozpočtu předchozího roku 
vydáním státních dluhopisů až do doby konečného rozhodnutí Poslanecké sněmovny o 
způsobu řešení tohoto schodku. 

(3) Přebytky prostředků na jednotlivých souhrnných účtech státní pokladny může 
ministerstvo krátkodobě ukládat nebo investovat na finančním trhu nebo z nich poskytovat 
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krátkodobé zápůjčky a úvěry právnickým osobám podle § 35 odst. 5a jiným státům; 
disponibilní zůstatky peněžních prostředků na jednotlivých účtech podřízených souhrnným 
účtům státní pokladny se těmito operacemi nemění. Ustanovení § 36 odst. 6 tím není dotčeno. 

(4) Dříve než organizační složce státu vznikne právní důvod pro výdej peněžních 
prostředků státního rozpočtu, rezervuje organizační složka státu příslušná k platbě 
předpokládanou výši těchto prostředků ve svém rozpočtu, a to v rozsahu třídění daného 
rozpočtovou skladbou. Takto stanovenou výši rezervace může organizační složka státu měnit, 
nebo může rezervaci zrušit. Předběžná řídící kontrola podle zvláštního právního 
předpisu22)musí být provedena před provedením rezervace. Předběžná řídicí ekonomická 
kontrola podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí musí být provedena před 
provedením rezervace. Nebyla-li úhrada výdeje provedena do konce rozpočtového roku, 
musí být rezervace potvrzena nejpozději do konce ledna následujícího rozpočtového roku, a to 
vždy před provedením platby. 

(5) Česká národní banka ověřuje provedení rezervace peněžních prostředků v 
rozpočtovém systému podle odstavce 4 po předání platebního příkazu na vrub účtu 
organizační složky státu. Nejsou-li v rozpočtu organizační složky státu odpovídající peněžní 
prostředky rezervovány, Česká národní banka platební příkaz odmítne. Česká národní banka 
neověřuje rezervaci, jde-li o výběry hotovostí, transakce provedené prostřednictvím platební 
karty a při účtování cen za poskytnuté platební služby Českou národní bankou. V případech, 
kdy rozpočtový systém není v provozu, provádí Česká národní banka platby na pokyn 
ministerstva. 

(6) Ministerstvo je oprávněno stanovovat termíny a rozsah platebního režimu výdajů 
státního rozpočtu a povolovat jeho výjimky. 

(7) Činnosti uvedené v odstavci 3 může na základě dohody ministerstvo vykonávat 
také prostřednictvím České národní banky. 

(8) Na účty ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu 
včetně účtů zřízených v bankách a pobočkách zahraničních bank mohou plynout příjmy podle 
§ 6 odst. 1 a mohou se z nich hradit výdaje podle § 7 odst. 1, jestliže souvisejí s řízením 
likvidity státní pokladny nebo řízením státního dluhu. Tyto příjmy a výdaje se za určitou 
dobu, nejdéle za jeden měsíc, mohou sečíst a vzájemně započíst; v tom případě se jejich saldo 
do tří pracovních dnů po posledním dni této doby vypořádá se státním rozpočtem, kapitolou 
Státní dluh. Účty ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu 
včetně účtů zřízených v bankách a pobočkách zahraničních bank vedené v jednotné evropské 
měně, případně v dalších měnách mohou dále zprostředkovávat cizoměnové platby 
ze státního rozpočtu a do něj. 

HLAVA XI 

FINANČNÍ KONTROLA 

§ 39 

(1) Správce kapitoly je odpovědný za hospodaření s prostředky státního rozpočtu a 
jinými peněžními prostředky státu ve své kapitole. 

(2) Ministerstvo, finanční úřady, správci kapitol a kraje zajišťují kontrolu hospodaření 
s prostředky státního rozpočtu, prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, jinými 
peněžními prostředky státu, prostředky Národního fondu a prostředky poskytnutými z 

                                                 
22)Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole). 
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Národního fondu podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu22) (dále 
jen „finanční kontrola“). 

(3) Správce kapitoly soustavně sleduje a vyhodnocuje hospodárnost, efektivnost a 
účelnost vynakládání výdajů ve své kapitole. Je-li zřizovatelem organizační složky státu nebo 
příspěvkové organizace nebo funkci zřizovatele vykonává, působí při jejím řízení k tomu, aby 
vynakládání výdajů bylo co nejhospodárnější, nejefektivnější a nejúčelnější. 

§ 43 

Jsou-li prostředky ze zahraničí poskytovány prostřednictvím státního rozpočtu, 
postupuje se při jejich finanční kontrole podle zvláštního právního předpisu.22) 

 

§ 44a 

(1) Organizační složka státu, která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna 
provéstprostřednictvím místně příslušného finančního úřaduodvod za porušení rozpočtové 
kázně do 

a) státního rozpočtu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň 

1. podle § 44 odst. 1 písm. a) tím, že neoprávněně použila peněžní 
prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst. 2 písm. i), 

2. podle § 44 odst. 1 písm. a) tím, že neoprávněně použila peněžní 
prostředky svých mimorozpočtových fondů, 

3. podle § 44 odst. 1 písm. d), f), g) a h), 

b) státního fondu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, 
že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky poskytnuté ze státního 
fondu23),mimo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako 
prostředky odpovídající spolufinancování z rozpočtu Evropské unie, 

c) státních finančních aktiv, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 
písm. a) tím, že neoprávněně použila peněžní prostředky státních finančních aktiv, nebo 
jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že neoprávněně použila 
nebo zadržela peněžní prostředky poskytnuté ze státních finančních aktiv, 

d) Národního fondu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) 
tím, že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. c)nebo 
e),nebo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty spolufinancované 
z rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako prostředky odpovídající 
spolufinancování z rozpočtu Evropské unie, 

e) svého rezervního fondu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 
písm. a) tím, že neoprávněně použila peněžní prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst. 2 
písm. a) nebo g). 

(2) Příspěvková organizace, která porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. 
a), c) nebo e), je povinna provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod 
za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu. 

(3) Fyzická osoba nebo právnická osoba jiná než stát, která porušila rozpočtovou 
kázeň, jepovinna provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za 
porušení rozpočtové kázně do  
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a) státního rozpočtu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. 
b) tím, ženeoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. 
j) nebo jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. i) nebo j), 

b) státního fondu, jestliže není státním fondem a porušila rozpočtovou kázeň 
podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky 
poskytnuté z tohoto státního fondu,mimo prostředky poskytnuté ze státního fondu na 
programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které jsou státním 
fondem označeny jako prostředky odpovídající spolufinancování z rozpočtu Evropské 
unie, 

c) státních finančních aktiv, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 
písm. b) tím, že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky poskytnuté ze 
státních finančních aktiv, 

d) Národního fondu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. 
b) tím, že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky poskytnuté z Národního 
fondu, nebo tím, že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky podle § 44 
odst. 2 písm. d) nebo f)nebo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo 
projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny 
jako prostředky odpovídající spolufinancování z rozpočtu Evropské unie nebo jestliže 
porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. i) nebo j), 

e) rezervního fondu organizační složky státu, která jí poskytla dotaci nebo 
návratnou finančnívýpomoc, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. 
b) tím, že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. 
b) nebo h). 

(4) Odvod za porušení rozpočtové kázně činí 

a) v případě neoprávněného použití prostředků dotace pevnou částku podle § 14 odst. 
6, nebo pokud v rozhodnutí o ní bylo uvedeno jedno nebo více procentních rozmezí nebo 
pevný procentní podíl pro stanovení nižšího odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 14 
odst. 6, finančním úřademstanovenou částku vycházející z procentního rozmezí nebo pevného 
procentního podílu uvedeného v rozhodnutí, a to pro každý jednotlivý případ; při stanovení 
částky odvodu, vezme finanční úřad v úvahu závažnost porušení povinnosti, jeho vliv na 
dodržení účelu dotace a hospodárnost uložené sankce; v případě neoprávněného použití 
prostředků přesunutých podle § 24a nebo § 26 odst. 2 postupuje finanční úřad obdobně, 

b) v ostatních případech částku, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň. 

(5) V případě vícenásobného porušení povinností uvedených v právních předpisech 
a porušení podmínek stanovených v rozhodnutí pro poskytnutí dotace při zadávání veřejných 
zakázek bude uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši nejvyššího odvodu 
stanoveného podle § 14 odst. 6, nestanoví-li výslovně poskytovatel dotace nebo organizační 
složka státu v souladu s § 24a a § 26 odst. 2 jinak. 

(6) Odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, jestliže jeho výše v souhrnu 
za všechna porušení ve vztahu k jedné poskytnuté dotaci nebo celkovým použitým 
prostředkům nepřesahuje 1000Kč. 

(7) Do plnění povinnosti provést odvod za porušení rozpočtové kázně, kterým je 
neoprávněné použití nebo zadržení prostředků návratné finanční výpomoci, se započítávají i 
splátky této výpomoci uskutečněné ode dne porušení rozpočtové kázně. 

(8) Při neoprávněném použití prostředků dotace nebo návratné finanční výpomoci, 
jejíž součástí byly prostředky podle § 44 odst. 2 písm. b), d), f) nebo h) nebo při zadržení 
takové návratné finanční výpomoci se odvod za porušení rozpočtové kázně rozdělí na odvod 
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pro státní rozpočet a odvod pro rezervní fondorganizační složky státu, která dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc poskytla, nebo pro Národní fond ve stejném poměru, v jakém 
tato dotace nebo návratná finanční výpomoc byla z těchto prostředků složena [§ 14 odst. 4 
písm. h) a § 44 odst. 6]. Obdržel-li porušitel rozpočtové kázně na stejný účel více dotací nebo 
návratných finančních výpomocí, počítá se tento poměr z celkové částky, a to ke dni 
neoprávněného použití. 

(9) Odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, 
kterábyla vyplacena ke dni porušení rozpočtové kázně; ustanovení § 44 odst. 1 písm. j) není 
tímto dotčeno. 

(10) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je porušitel rozpočtové 
kázně povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den 
prodlenízakaždý den prodlení, které odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou 
národní bankou platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýšené o 7 
procentních bodů,nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne 
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky 
odvedeny nebou návratných finančních výpomocí vráceny.Příjemce penále je stejný jako 
příjemce odvodu s výjimkou případů, kdy příjemcem odvoduje Národní fond. V těchto 
případech je příjemcem penále státní rozpočet [§ 6 odst. 1 písm. n)]. Penále, které 
v jednotlivých případech nepřesáhne 500 Kč1000 Kč,se nevyměří. 

(11)Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají finanční úřady 
podle daňového řádu24a). Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení 
rozpočtové kázně postavení daňového subjektu. Finanční úřad poskytuje na vyžádání 
informace získané při správě odvodů správnímu orgánu, který rozhodl o poskytnutí 
prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního 
fondu, a orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků, jakož i ke kontrole 
použití prostředků státního rozpočtu nebo jiných peněžních prostředků státu, jde-li o 
informace týkající se správy odvodu za porušení rozpočtové kázně; to platí i pro příslušný 
orgán Evropské unie a správní orgán, který se podílí na správě těchto prostředků 
poskytnutých ze zahraničí. Penále, které vzniklo v důsledku porušení rozpočtové kázně před 
vyměřením, je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvod a penále lze 
vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové 
kázně. 

(12) Generální finanční ředitelství může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela 
nebo zčásti prominout odvodza porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním, 
s výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 
odst. 2 písm. a) a b). 

(13) O prominutí nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo 

penále může Generální finanční ředitelství požádat fyzická osoba, právnická osoba 
nebo organizační složka státu, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, a to 
prostřednictvím finančního úřadu, který tento odvod nebo penále uložil. Žádost o prominutí 
nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci 
platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen. 
Lhůta 1 roku neběží ode dne 

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

c) zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí 
správce daně do dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného 
skončení řízení o kasační stížnosti. 

 

Přechodná ustanovení 
Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, se posuzuje a odvod a penále se uloží podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Penále se uloží podle zákona č. 
218/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona tehdy, je-li to pro toho, 
komu se penále ukládá, příznivější. 

 

____________________  

 

1) § 3, 7 a 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

1a) § 3 písm. a) zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, 
ve znění zákona č. 118/1995 Sb. 

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

11f) Článek 2 odst. 1 písm. b) a c) rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. 
května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie. 

22) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole). 

23) Například § 2 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve 
věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 482/2004 Sb. 

24a) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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Platné znění části zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

§ 49 

(1) Kontrolní metody, kontrolní postupy a vzájemné vztahy kontrolních orgánů a 
kontrolovaných organizačních složek při provádění kontroly se řídí zvláštními právními 
předpisy,65a) které upravují finanční kontrolu a její výkon a pravidly obsaženými ve vnitřních 
předpisech vydaných kontrolními orgány.  

(2)(1) Kontrolní orgány oznamují zjištěné nedostatky Ministerstvu financí. 

(3)(2) Kontrolní orgány spolupracují s orgány činnými v trestním řízení a dalšími 
příslušnými orgány při zjišťování a prokazování případů porušení povinností při hospodaření 
s majetkem nebo při jeho správě a plní oznamovací povinnost podle zvláštních právních 
předpisů.67) 

(4)(3) Ministerstvo financí může z vlastního podnětu anebo na návrh jiného 
kontrolního orgánu v závažných případech nedostatků při hospodaření s určitým majetkem 
svým opatřením (§ 20) tento majetek organizační složce bez náhrady odejmout a určit jinou 
organizační složku příslušnou s majetkem hospodařit (§ 9 a 11). 

(5)(4) Ustanovení odstavce 4Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na majetek, s nímž 
jsou příslušné hospodařit Ústavní soud, soudy, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta 
republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu a Kancelář Veřejného ochránce 
práv. 

_________________ 

65a) Například zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 

 

Platné znění části zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve 
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 7  

Finanční podpora státního programu regionálního rozvoje  
(1) K finanční podpoře regionálního rozvoje se ve státním rozpočtu vyčleňují finanční 

prostředky na uskutečňování státního programu regionálního rozvoje v rozsahu, který na 
návrh vlády schválí Poslanecká sněmovna.  

(2) Opatření obsažená ve schváleném státním programu regionálního rozvoje 
zabezpečují dotčené ústřední správní úřady a kraje v rámci své působnosti do výše jim 
přidělených finančních prostředků určených na státní program regionálního rozvoje ve 
státním rozpočtu.  

(3) Poskytnutá finanční podpora představuje doplňkovou výpomoc; příjemce je 
povinen před jejím převzetím doložit finanční zajištění jeho podílu z vlastních nebo jiných 
finančních zdrojů. Na finanční podporu poskytovanou podle tohoto zákona není právní nárok.  

(4) Příjemci finanční podpory mohou být kraje, sdružení obcí nebo obce a jimi 
založené právnické osoby, podnikatelé,4) nestátní neziskové organizace a ostatní právnické 
osoby, které o ni požádají a předloží projekt, kterým má být realizováno opatření obsažené v 
státním programu regionálního rozvoje.  

(5) Finanční podpora na opatření obsažená v státním programu regionálního rozvoje se 
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poskytuje ve formě  

a) dotací, například obchodním společnostem a ostatním právnickým osobám na 
investiční rozvoj přinášející nová pracovní místa nebo obcím na technickou a investiční 
přípravu průmyslových ploch,  

b) úvěrů se zvýhodněnou úvěrovou sazbou a dobou splatnosti, případně jinou formou,  

c) návratných finančních výpomocí.  

(6) Dotčené ústřední správní úřady a kraje v rámci své působnosti provádějí kontrolu a 
hodnocení účinnostiefektivnosti projektů realizovaných v rámci státního programu 
regionálního rozvoje.  

§ 10  

Finanční podpora rozvoje územního obvodu kraje 

(1) K finanční podpoře regionálního rozvoje územního obvodu kraje se v krajském 
rozpočtu vyčleňují finanční prostředky na uskutečňování programu rozvoje územního obvodu 
v rozsahu, který schválí zastupitelstvo kraje. K tomuto účelu může také kraj zřizovat peněžní 
fondy.5) 

(2) Poskytnutá finanční podpora představuje doplňkovou finanční výpomoc; příjemce 
je povinen před jejím převzetím doložit finanční zajištění jeho podílu z vlastních nebo jiných 
finančních zdrojů. Na finanční podporu poskytovanou podle tohoto zákona není právní nárok.  

(3) Příjemci finanční podpory mohou být sdružení obcí nebo obce a jimi založené 
právnické osoby, podnikatelé4) a ostatní právnické osoby, které o ni požádají a předloží 
projekt, kterým má být realizováno opatření obsažené v programu rozvoje územního obvodu 
kraje.  

(4) Finanční podpora na opatření obsažená v programu rozvoje územního obvodu 
kraje se poskytuje ve formě  

a) dotací, např. obchodním společnostem a ostatním právnickým osobám na investiční 
rozvoj přinášející nová pracovní místa nebo obcím na technickou a investiční přípravu 
průmyslových ploch,  

b) úvěrů se zvýhodněnou úvěrovou sazbou a dobou splatnosti, případně jinou formou,  

c) návratných finančních výpomocí.  

(5) Kraje v rámci své působnosti provádějí kontrolu a hodnocení účinnostiefektivnosti 
projektů realizovaných v rámci programu rozvoje územního obvodu kraje.  

§ 16a 

Regionální rada hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem6c) a zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštního právního 
předpisu.6d)Hospodaření Regionální rady za uplynulý kalendářní rok přezkoumává podle 
zvláštního právního předpisu6e) Ministerstvo financí. Ministerstvo financí může 
přezkoumáním hospodaření Regionální rady pověřit Generální finanční ředitelství nebo 
finanční úřad.  

§ 18h 

Kontrola nakládání s veřejnými finančními prostředky 

Pro stanovení působnosti orgánu kontrolujícího řízení veřejných finančních prostředků 
u seskupení podle čl. 6 odst. 1 nařízení o evropském seskupení se použije zákon o finanční 
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kontrole7e) o řízení a kontrole veřejných financí.  
 

_________________ 

4) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 

5) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

6c) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6d) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

6e) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí. 

7e) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

§ 15 

Hospodaření podle rozpočtu a kontrola 

(1) Územní samosprávný celek a svazek obcí uskutečňuje své finanční hospodaření v 
souladu se schváleným rozpočtem a vykonává řízení akontrolu svého hospodařenípodle 
zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě10a)podle 
zákona o řízení a kontrole veřejných financí po celý rozpočtový rok. 

(2) Územní samosprávný celek a svazek obcí vykonává kontrolu hospodaření jím 
zřízených nebo založených právnických osob. 

 

§ 22 

Porušení rozpočtové kázně 

(1) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace nebo návratná finanční výpomoc z rozpočtu  

a) územního samosprávného celku,  

b) městské části hlavního města Prahy,  

c) Regionální rady regionu soudržnosti, nebo  

d) svazku obcí.  

(2) Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, 
kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem 
Evropské unie, veřejnoprávní smlouvou nebo při poskytnutí peněžních prostředků podle 
zvláštního právního předpisu22). Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy byly poskytnuté 
peněžní prostředky neoprávněně použity nebo den jejich připsání na účet příjemce u dotací 
poskytovaných zpětně. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se 
považuje také  

aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky 
poskytnuty, stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, 
veřejnoprávní smlouvou nebo při poskytnutí peněžních prostředků podle zvláštního právního 
předpisu22), ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce,  

b) porušení povinnosti stanovené v písmeni a), ke kterému došlo před připsáním 
peněžních prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních 
prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,  

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.  

(3) Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení 
poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu; dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto 
případě den následující po dni, v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení 
poskytnutých prostředků.  

(4) Fyzická nebo právnická osoba, která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu, z něhož jí byly peněžní prostředky 
poskytnuty.  

(5) Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo 
podle odstavce 2 písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá 
odvod za porušení rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených 
prostředků. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace nebo návratné 
finanční výpomoci se sčítají, s výjimkou odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky, 
nestanoví-li veřejnoprávní smlouva o poskytnutí peněžních prostředků jinak. Při 
neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá 
odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže se podle 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků za porušení méně závažné 
povinnosti uloží podle § 10a odst. 6 odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní 
smlouva jinak. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních 
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení 
rozpočtové kázně může poskytovatel peněžních prostředků pozastavit jejich poskytnutí, a to 
až do výše předpokládaného odvodu. Pokud orgán příslušný podle odstavce 9 nebo 11 uloží 
odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude 
odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky 
neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud orgán příslušný 
podle odstavce 9 nebo 11 odvod neuloží, poskytovatel peněžních prostředků poskytne 
pozastavené peněžní prostředky příjemci.  

 (6) Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě10a) v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění10a), že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku podle § 10a odst. 6, za níž byla dotace poskytnuta a u níž 
poskytovatel stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí 
celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém 
příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 
Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve stanovené 
lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním 
předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel 
účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení 
opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že 

aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252310a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252310a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výzva k provedení opatření k nápravě a výzva k 
vrácení dotace nebo její části není pro příjemce dotace závazná. Poskytovatel vhodným 
způsobem bez zbytečného odkladu informuje o vydání výzvy k provedení opatření k nápravě, 
o vydání výzvy k vrácení dotace a o tom, zda příjemce dotace výzvě vyhověl, orgán příslušný 
podle odstavce 9 nebo 11k rozhodnutí o uložení odvodu.  

(7) Odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, pokud jeho celková výše za 
všechna porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace nebo návratné finanční výpomoci 
nepřesáhne 1 000 Kč.  

(8) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou 
kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den 
prodlenízakaždý den prodlení, které odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou 
národní bankou platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýšené o 7 
procentních bodů, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne 
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních 
prostředků na účet poskytovatele. Penále za porušení rozpočtové kázně podle odstavce 2 
písm. b) se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě 
platebního výměru uhradit. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se 
neuloží.  

(9) O uložení odvodu a penále podle odstavců 4 až 8 za porušení rozpočtové kázně 
rozhoduje v samostatné působnosti 

a) u obce obecní úřad, 

b) u městské části hlavního města Prahy úřad městské části, 

c) u hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, 

d) u kraje krajský úřad. 

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

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

a) u svazku obcí orgán určený k tomu stanovami, jinak orgán, který jedná jménem 
svazku obcí navenek, 

b) u Regionální rady regionu soudržnosti úřad Regionální rady regionu soudržnosti. 

(12) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí podle odstavce 11 písm. a) je krajský úřad v 
přenesené působnosti, příslušný podle sídla svazku obcí. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí 
podle odstavce 11 písm. b) je Ministerstvo financí. 

(13) Odvod a penále podle odstavců 4 až 8 lze uložit do 10 let počítaných od 1. ledna 
roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně. 

(14) Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále podle odstavců 4 
až 8 může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních 

aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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prostředků rozhodl, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň; o 
prominutí nebo částečném prominutí rozhoduje poskytovatel stejným postupem, jakým 
rozhodl o poskytnutí peněžních prostředků25). Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze 
podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod 
nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen. Lhůta 1 roku neběží ode dne 

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

b) zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení 
tohoto řízení, 

c) zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce 
daně do dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení 
řízení o kasační stížnosti. 

(15) Při správě odvodů a penále podle odstavců 9 a 11 se postupuje podle daňového 
řádu. Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně 
postavení daňového subjektu. 

(16) Územní samosprávný celek poskytuje na vyžádání informace získané při správě 
odvodů za porušení rozpočtové kázně orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých 
prostředků. 

§ 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 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 

h) nevykonává řízení a kontrolu veřejných financí podle § 15 odst. 1, 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) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet,  

b) § 11 odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, nebo 

c) § 17 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu. 

(3) Regionální rada regionu soudržnosti se dopustí správního deliktu tím, že 
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v rozporu s 

a) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet,  

b) § 11a nezveřejní návrh rozpočtu, nebo  

c) § 17a nezveřejní návrh závěrečného účtu. 

(4) Svazek obcí se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s  

a) § 39 odst. 3 zpracuje a schválí rozpočet,  

b) § 39 odst. 4 nezveřejní návrh rozpočtu, nebo  

c) § 39 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu. 

 

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 

 

Přechodná ustanovení 
 Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, se posuzuje a odvod a penále se uloží podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Penále se uloží podle zákona č. 
250/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona tehdy, je-li to pro toho, 
komu se penále ukládá, příznivější. 

 

_____________________ 

10a) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

13) § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. 

14) § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

22) Například § 160 až 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., 
zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 42/2009 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., nebo zákon č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

25) § 87 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 22/2004 Sb. 

§ 101 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 313/2002 Sb. 

§ 40 odst. 2 a § 58 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb. 

§ 62 a 90 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 22/2004 Sb. 

§ 70 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. 

§ 94 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb. 

§ 16d odst. 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 
138/2006 Sb. a zákona č. 253/2011 Sb. 

 



17 
 

 
 

Platné znění části zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním 
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním 

fondu), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 9a 

Působnost ministerstva 

Do působnosti ministerstva patří 

a) rozhodovat o odvolání podaném proti rozhodnutí Fondu, pokud tento zákon 
nestanoví jinak, 

b) schvalovat návrh rozpočtu Fondu a předkládat jej vládě, 

c) schvalovat výši úvěru podle § 6a odst. 6, 

d) rozhodovat o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti zaplatit penále z 
mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak, 

e) kontrolovat hospodaření Fondu a nakládání s prostředky veřejné finanční podpory 
postupem podle zákona o finanční kontrole19) zákona o řízení a kontrole veřejných financí, 

f) provádět ověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Fondu podle zákona o 
finanční kontrole19). 

f) provádět ověření řízení a kontroly veřejných financí Fondu podle zákona o 
řízení a kontrole veřejných financí. 

§ 12a 

Kontrola 

(1) Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu 

a) správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných 
Fondu,  

b) plnění povinností a podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a uzavřených 
smluv a dohod podle § 1 odst. 2,  

c) správnosti informací poskytovaných Fondu podle tohoto zákona, zákona o 
zemědělství a nařízení vlády vydaných k jejich provedení, 

d) plnění povinností vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropské unie, 
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje Fond vůči fyzickým a právnickým 
osobám (dále jen "kontrolované osoby") podle kontrolního řádu, zákona o zemědělství33) a 
podle tohoto zákona a podle zákona o finanční kontrole19)zákona o řízení a kontrole 
veřejných financí. Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů 
Evropské unie upravujících společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné 
zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských trhů34). 

(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nebo povinných osob nepostačují k 
řádnému provedení kontroly, je Fond oprávněn požadovat doklady i od jiné osoby, a to v 
rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných 
osob nebo povinných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené 
lhůtě takové doklady Fondu předložit, výkon kontroly Fondem umožnit a při něm 
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spolupůsobit. Práva a povinnosti Fondu a této osoby se řídí kontrolním řádem přiměřeně, 
přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této 
osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře. 

(4) Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých 
zaměstnanců nebo jiných fyzických osob, které k tomuto účelu pověří podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky. Fond může 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky 
pověřit výkonem kontroly právnickou osobu; v takovém případě právnická osoba postupuje 
podle kontrolního řádu. 

(5) Kontrolu podle odstavce 1 písm. b) a d) a odstavce 3 vykonávají v rámci své 
působnosti stanovené zvláštními právními předpisy35) také správní úřady řízené 
ministerstvem. 

(6) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 3 je Fond oprávněn požadovat provedení 
analýz vzorků zemědělských výrobků Generálním ředitelstvím cel. 

(7) Zaměstnanci Fondu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti 
prokazují průkazem zaměstnance Fondu, který je současně dokladem o jejich pověření ke 
kontrole. 

(8) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 až 3 nevzniká nárok na náhradu za odebrané 
vzorky. 

(9) Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země včetně rychlých 
polních návštěv, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42) se nevztahuje kontrolní 
řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky a o právech kontrolujícího se použijí 
přiměřeně. 

(10) Pro provádění kontrol orgány Evropské unie nebo jimi pověřených osob platí 
ustanovení odstavců 1 až 9 přiměřeně. 

(11) Fond je odpovědným orgánem za provádění kontrol plnění kritérií způsobilosti 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla pro 
podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém36). 

(12) V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou je 
poskytnutí dotace vázáno, a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie37), považuje se tato podmínka za nesplněnou. 

 

________________________ 

19) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., 
zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 
Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 
298/2007 Sb. 

35) Například zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o 
Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 154/2000 Sb., o 
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šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 
zákonů (plemenářský zákon). 

36) Hlava III kapitola II nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění. 

37) Čl. 26 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění. 

42) Čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění. 

 

Platné znění části zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

§ 13 

Kontrola 

(1) Poskytovatel je povinen provádět kontrolu plnění cílů projektu, včetně kontroly 
čerpání a využívání podpory, účelnosti vynaložených nákladů projektu podle uzavřené 
smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory. Povinností příjemce je 
tuto kontrolu umožnit. 

(2) Kontrola podle odstavce 1 včetně zhodnocení dosažených výsledků a jejich právní 
ochrany se provádí vždy po ukončení řešení projektu. V případě, že doba, po kterou se 
poskytuje podpora, je delší než dva roky, je poskytovatel povinen provést kontrolu podle 
odstavce 1 rovněž nejméně jedenkrát v průběhu řešení projektu. 

(3) Poskytovatel je povinen provádět finanční kontrolu upříjemců podpory podle 
zvláštních právních předpisů15)řídící ekonomickou kontrolu u příjemců podpory podle 
zákona o řízení a kontrole veřejných financí nejméně u 5 % objemu účelové a 
institucionální podpory poskytnuté poskytovatelem v daném kalendářním roce. 

(4) Poskytovatel je povinen při závěrečném hodnocení projektů po ukončení jejich 
řešení postupem podle § 21 odst. 4 až 7 zhodnotit dosažení cílů stanovených ve smlouvě o 
poskytnutí podpory uzavřené podle § 9 odst. 1 až 4, popřípadě v rozhodnutí o poskytnutí 
podpory, dosažené výsledky projektu, jejich vztah k cílům projektu a poskytnout o nich do 
informačního systému výzkumu, vývoje a inovací údaje, jejichž rozsah stanoví prováděcí 
právní předpis.  

____________________ 

15) § 39 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

§ 15 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2001 Sb. 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Platné znění části zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 170 

Ministerstvo  
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a) zajišťuje a provádí kontrolu správnosti a efektivnosti využití finančních prostředků, 
které přiděluje nebo smluvně zajišťuje ze státního rozpočtu, z Národního fondu a prostředků 
ze zahraničí poskytnutých mezinárodními organizacemi na základě mezinárodních smluv; 
přitom provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu podle zvláštního právního 
předpisu40)přitom provádí řídicí ekonomickou kontrolu nebo interní audit podle zákona 
o řízení a kontrole veřejných financí, 

b) stanovuje směrnicí41) závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis 
finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 odst. 2 a 3 a podle § 161 
odst. 6, 

c) stanovuje směrnicí41) závazné zásady, podle kterých provádějí obecní úřady obce s 
rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu 
poskytovaných podle § 161 odst. 6 písm. b), 

d) může udělovat věcné a finanční ocenění osobám, které se zasloužily o rozvoj 
vzdělávání, 

e) může udělovat čestný název právnickým osobám a organizačním složkám státu, 
vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení. 

 

§ 174 

(1) Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy 
hodnocení vzdělávací soustavy. V souvislosti s výkonem inspekční činnosti se Česká školní 
inspekce s předchozím souhlasem ministerstva může podílet na zajišťování úkolů 
souvisejících s naplňováním mezinárodních smluv, s rozvojem mezinárodních styků a 
mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z členství v 
mezinárodních organizacích. 

(2) Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského 
rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe 
podle § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 v rámci inspekční činnosti 

a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a 
školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací 
soustavy, 

b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních 
vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů, 

c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními 
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem, 

d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování 
vzdělávání a školských služeb, 

e) vykonává veřejnosprávní kontrolu40) využívání finančních prostředků státního rozpočtu 
přidělovaných podle § 160 až 163. 

e) vykonává průběžnou a následnou řídící ekonomickou kontrolu podle zákona o řízení 
a kontrole veřejných financípříjemce veřejné finanční podpory přidělované z veřejného 
rozpočtu na základě § 160 až 163. 

(3) Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti kontroluje ve školách podle § 38 
odst. 1 písm. c) plnění povinností a podmínek stanovených v § 38a odst. 5 písm. c) až e), § 
38a odst. 6, § 38b odst. 1 písm. c) a v § 38b odst. 2 písm. a) až d). 
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(4) Inspekční činnost se vykonává na základě plánu hlavních úkolů na příslušný školní 
rok, který schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na návrh ústředního školního 
inspektora. 

(5) Inspekční činnost se dále provádí na základě podnětů, stížností a petic, které svým 
obsahem spadají do působnosti České školní inspekce podle odstavce 2 písm. b) až e). V 
případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti prošetřuje Česká školní inspekce 
jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. 
Zřizovatel informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních 
přijatých k nápravě. 

(6) Česká školní inspekce je dále povinna provést inspekční činnost podle odstavce 2 
písm. b), c) a d) pro účely přiznání dotací podle zvláštního právního předpisu, pokud o to 
právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, požádá. Inspekční 
činnosti podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d) nelze na žádost právnické osoby, která 
vykonává činnost školy nebo školského zařízení, provést před uplynutím lhůty k odstranění 
případných nedostatků zjištěných předchozí inspekční činností podle odstavce 2 písm. b), c) 
nebo d). 

(7) Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb 
vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem, 
přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, 
žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení. Kritéria 
hodnocení předkládá ministerstvu ke schválení. Schválená kritéria hodnocení ministerstvo 
zveřejňuje. 

(8) Inspekční činnost vykonávají školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané 
osoby. Školním inspektorem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let 
pedagogické nebo pedagogicko- psychologické praxe. Kontrolním pracovníkem může být ten, 
kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe, nebo ten, kdo má střední vzdělání s 
maturitní zkouškou a nejméně 20 let praxe. Další předpoklady stanovené pro výkon činností 
podle vět druhé a třetí zvláštními právními předpisy tím nejsou dotčeny. 

(9) Výstupem inspekční činnosti je 

a) inspekční zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. b) a c), 

b) protokol o kontrole56) v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. d) a e) a 
odstavce 3, 

c) tematická zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. a), 

d) výroční zpráva České školní inspekce. 

(10) Inspekční zpráva obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a 
dále jména, příjmení a podpisy školních inspektorů, kontrolních pracovníků a přizvaných 
osob. Obsah inspekční zprávy projednají školní inspektoři a kontrolní pracovníci s ředitelem 
školy nebo školského zařízení. Projednání a převzetí inspekční zprávy potvrdí ředitel školy 
nebo školského zařízení podpisem. Připomínky k obsahu inspekční zprávy může ředitel školy 
nebo školského zařízení podat České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí. Inspekční 
zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá 
Česká školní inspekce bez zbytečného odkladu zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva 
včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, 
jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. 
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(11) Tematickou zprávu vydává Česká školní inspekce na základě shrnutí poznatků 
získaných z inspekční činnosti v určitém tematickém okruhu a jejich analýzy. Tematická 
zpráva se po jejím zpracování bez zbytečného odkladu zveřejňuje. 

(12) Výroční zpráva České školní inspekce obsahuje souhrnné poznatky o stavu 
vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející z inspekční činnosti za předcházející školní rok 
a zveřejňuje se každoročně v prosinci. 

(13) Česká školní inspekce podává návrh na odvolání ředitele školy nebo školského 
zařízení zřizovaného státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí v případě zjištění závažných 
nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení. 

____________________  

40) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

41) § 30 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. 

§ 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2000 Sb. 

56) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

 

Platné znění části zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

§ 20 

(1) Vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce jsou zejména 

a) volební řád rady instituce, 

b) jednací řád rady instituce, 

c) organizační řád, 

d) vnitřní mzdový předpis20), 

e) pravidla pro hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce, 

f) jednací řád dozorčí rady., 

g) vnitřní předpis o zavedení řízení a kontroly veřejných financí. 
(2) Není-li ustavena rada instituce, schvaluje volební řád rady instituce zřizovatel. 

(3) Je-li mzda sjednána kolektivní smlouvou, zašle veřejná výzkumná instituce kopii 
kolektivní smlouvy zřizovateli k informaci. 

 

Platné znění části zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn  

§ 10  

Věcná působnost  
(1) Finanční úřad  

a) vykonává správu daní,  
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b) provádí řízení o správních deliktech,  

c) převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního 
rozpočtu,  

d) přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých 
Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,   

e) vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,  

f) vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,  

g) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,   

h) vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost 
vykonávají orgány finanční správy.  

(2) Finanční úřad vykonává  

a) finanční kontrolu,  

b)a) kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími 
účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,  

c)b) kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k 
jejich správě věcně příslušné jiné orgány.  

(3) Finanční úřad z pověření ministerstva  

a) přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů 
soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků 
obcí a městských částí hlavního města Prahy,   

b) vykonává působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při 
vymáhání některých finančních pohledávek,   

c) vykonává působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při 
správě daní.  

§ 12  

Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti  
 (1) Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiného právního 

předpisu, je místně příslušný Finanční úřad pro hlavní město Prahu.  

 (2) Kontrolu podle § 10 odst. 2 písm. c)písm. b) provádí finanční úřad v 
obvodu své územní působnosti, i když jinak není pro kontrolovaný subjekt místně příslušný.  

 

Platné znění části zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 

§ 51a 
Zvláštní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa 

představeného služby interního auditu 
 

Vládní výbor pro interní audit dává své stanovisko k návrhu jmenování 
žadatelepo jeho výběru služebním orgánemv dohodě s bezprostředně nadřízeným 
představeným.   


	V l á d n í  n á v r h
	ZÁKON
	ze dne …… 2017,
	kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
	Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
	ČÁST PRVNÍ
	Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
	Čl. I
	V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990, zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992, zákona č. 21/1...

	ČÁST DRUHÁ
	Změna zákona o vysokých školách
	Čl. II
	V § 17 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 137/2016 Sb., se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:
	„k) vnitřní předpis o zavedení systému řízení a kontroly veřejných financí,“.
	Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

	ČÁST TŘETÍ
	Změna obecního zřízení
	Čl. III
	§ 9a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 320/2001 Sb., se zrušuje.
	Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

	ČÁST ČTVRTÁ
	Změna krajského zřízení
	Čl. IV
	Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č.404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,...
	V § 2 odst. 4 se slova „výkon finanční kontroly“ nahrazují slovy „řízení a kontrolu veřejných financí“ a slova „a podle zvláštního právního předpisu1)“ se zrušují. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
	§ 21 se zrušuje.
	ČÁST PÁTÁ

	Změna zákona o hlavním městě Praze
	Čl. V
	Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákon...
	V § 2 se odstavec 4 zrušuje.
	Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
	V § 3 se odstavec 4 zrušuje.

	ČÁST ŠESTÁ
	Změna rozpočtových pravidel
	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....
	V § 1 se písmeno e) zrušuje.
	Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).
	V § 34 odst. 4 se věta třetí „Předběžná řídící kontrola podle zvláštního právního předpisu22) musí být provedena před provedením rezervace.“ nahrazuje větou „Předběžná řídicí ekonomická kontrola podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí musí ...
	Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
	V části první se hlava XI včetně nadpisu zrušuje.
	V § 44a odst. 10 se slova „ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení“ nahrazují slovy „za každý den prodlení, které odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvý...
	Čl. VII
	Přechodné ustanovení
	Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje a odvod a penále se uloží podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Penále se uloží podle zákona č. 218/...

	ČÁST SEDMÁ
	Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
	Čl. VIII
	Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., zákona č...
	V § 49 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 65a zrušuje.
	Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
	V § 49 odst. 4 se slova „Ustanovení odstavce 4“ nahrazují slovy „Ustanovení odstavce 3“.

	ČÁST OSMÁ
	Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
	Čl. IX
	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 S...
	V § 7 odst. 6 a v § 10 odst. 5 se slovo „účinnosti“ nahrazuje slovem „efektivnosti“.
	V § 16a se slova „a zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu6d)“ zrušují.
	Poznámka pod čarou č. 6d se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
	V § 18h se slova „o finanční kontrole7e)“ nahrazují slovy „zákon o řízení a kontrole veřejných financí“.
	Poznámka pod čarou č. 7ese zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

	ČÁST DEVÁTÁ
	Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
	Čl. X
	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...
	V § 15 odst. 1 se za slovo „vykonává“ vkládají slova „řízení a“ a slova „svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě10a)“ se nahrazují slovy „podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí“.
	Poznámka pod čarou č. 10a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
	V § 22 odst. 8 se slova „ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení“ nahrazují slovy „za každý den prodlení, které odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýše...
	V § 22a odst. 1 písmeno h) zní:
	„h) se nevykonává řízení a kontrolu veřejných financí podle § 15 odst. 1, nebo“.
	Čl. XI
	Přechodné ustanovení

	Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje a odvod a penále se uloží podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Penále se uloží podle zákona č. 250/...
	ČÁST DESÁTÁ
	Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
	Čl. XII
	Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb.,...
	V § 9a písm. e) se slova „zákona o finanční kontrole19)“ nahrazují slovy „zákona o řízení a kontrole veřejných financí“.
	Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
	V § 9a písmeno f) zní:
	„f) provádět ověření řízení a kontroly veřejných financí Fondu podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí.“.
	V § 12a odst. 2 se slova „zákona o finanční kontrole19)“ nahrazují slovy „zákona o řízení a kontrole veřejných financí.“.

	ČÁST  JEDENÁCTÁ
	Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
	Čl. XIII
	V § 13 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., z...
	Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

	ČÁST dvanáctá
	Změna školského zákona
	Čl. XIV
	Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 1...
	V § 170 písm. a) se slova „přitom provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu podle zvláštního právního předpisu40)“nahrazují slovy „přitom provádí řídicí ekonomickou kontrolu nebo interní audit podle zákona o řízení a kontrole veřejných financ...
	Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje,a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
	V § 174 odst. 2 písmeno e) zní:

	ČÁST třináctá
	Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
	Čl. XV
	V § 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
	„g) vnitřní předpis o zavedení řízení a kontroly veřejných financí.“.

	ČÁST ČTRNÁCTÁ
	Změna zákona o Finanční správě České republiky
	Čl. XVI
	Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb...
	V § 10 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
	Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
	V § 12 odst. 2 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

	ČÁST PATNÁCTÁ
	Změna zákona o státní službě
	Čl. XVII
	V zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., zákona 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. 298/2016 Sb., zákona č....

	ČÁST šestnáctá
	ÚČINNOST
	Čl. XVIII
	Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


	OBECNÍ ČÁST
	ZVLÁŠTNÍ ČÁST
	ČÁST  druhá - ZMĚNA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
	K Čl. II
	S ohledem na respektování akademické samosprávy veřejných vysokých škol, je způsob zavedení systému řízení a kontroly veřejných financí v jejich samosprávné působnosti. K tomu vydají vnitřní předpis, který podléhá registraci Ministerstva školství, mlá...
	Řízení, postupy a další otázky související se správou odvodů za porušení rozpočtové kázně, které byly zahájené před nabytím účinnosti návrhu zákona, se dokončí podle znění zákona č. 218/2000 Sb., účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To p...
	ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
	K Čl. VIII
	Změna je technického charakteru, souvisí se zrušením zákona o finanční kontrole.
	ČÁST OSMÁ – ZMĚNA ZÁKONA O PODPOŘE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
	K bodu 1:
	Jedná se o legislativně-technickou úpravu, nyní se odkazuje na nový právní předpis (zákon o řízení a kontrole veřejných financí). Zákon, na který odkazuje poznámka pod čarou 10a, se ruší, a proto se ruší i poznámka pod čarou.
	K bodu 2:
	Mění se výpočet penále. Doposud se penále stanovilo jako 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení s úhradou odvodu. Nyní se vypočítá na základě repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí ...
	K bodu 3:

	ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
	K čl. XV
	S ohledem na respektování určité míry samosprávy vědeckých institucí, je způsob zavedení systému řízení a kontroly veřejných financí v jejich samosprávné působnosti. K tomu bude vydán vnitřní předpis.

	Platné znění části zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
	Platné znění části zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
	Přechodná ustanovení
	Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje a odvod a penále se uloží podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Penále se uloží podle zákona č. 218/...
	Přechodná ustanovení
	Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje a odvod a penále se uloží podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Penále se uloží podle zákona č. 250...
	f) provádět ověření řízení a kontroly veřejných financí Fondu podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí.
	________________________
	(4) Poskytovatel je povinen při závěrečném hodnocení projektů po ukončení jejich řešení postupem podle § 21 odst. 4 až 7 zhodnotit dosažení cílů stanovených ve smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené podle § 9 odst. 1 až 4, popřípadě v rozhodnutí o posk...
	____________________
	15) § 39 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

	Platné znění části zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

