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1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se 
mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při 
financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203  
čj.: MF – 27 047/2018/1203 – rej. JUDr. A. Heřmanová 
 

V částce 3 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí byla dne 20. března 2019 
pod č. 2 uveřejněna směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 
22. února 2019, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12-1204, 
o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203. 
 

Uvádíme text směrnice č.j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se 
mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při 
financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203, a úplné znění směrnice č.j. 
MF – 62 970/2013/12 – 1204 s vyznačením posledních úprav. 
 
 

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ 

č.j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, 

kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu 
obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203 

 

Odvětví: všeobecná správa  

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra na základě § 69 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 
Sb., § 63 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., § 84 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, § 70 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), a § 66 zákona č. 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, vydává k zabezpečení 
účelného a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky při 
financování výdajů spojených s volbami, tuto směrnici:  
 

Čl. I 

Směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013, 
o postupu obcí a krajů při financování voleb, uveřejněná v částce 1/2014 Věstníku vlády pro 
orgány krajů a orgány obcí, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203 ze dne 30. srpna 2018, 
se mění takto:  

1. V čl. I odst. 2 ve větě první se za slova „Z prostředků“ vkládají slova „poskytnutých jako 
dotace ze“.  

2. V čl. I odst. 2 písm. g) se za slova „včetně DPH“ vkládají slova „a na jeho opravu“ a za 
slova „prostoru pro hlasování“ se vkládají slova „a na jeho opravu“.  

3. V čl. I odst. 2 písm. k) se za slova „člena okrskové volební komise4)“ vkládají slova „včetně 
výdajů na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení z odměn členů okrskových 
volebních komisí, vyplývá-li taková povinnost ze zákona6)“.  
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Poznámka pod čarou č. 6 zní:  

„6) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.  

4. V čl. II se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:  

„(3) Při konání společných voleb neuvedených v odstavci 2 bude zařazení účelové dotace 
přijaté obcí nebo krajem podle platné rozpočtové skladby uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace.“.  

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.  
 

Čl. II 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů 
a orgány obcí.  
 
 

Ministryně: 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r. 

 
__________________________________ 

_____________________________ 
________________________ 

 
 
2. Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013, 
o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203 
a směrnice č.j. MF – 27 047/2018/1203 s vyznačením posledních úprav 
čj.: MF – 32 970/2013 – 1204 – ref. JUDr. A. Heřmanová 
 
 

SMĚRNICE 
MINISTERSTVA FINANCÍ 

č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 
 

ze dne 19. prosince 2013 
 

o postupu obcí a krajů při financování voleb,  

ve znění směrnice č. j. MF – 6 629/2018/1203 a směrnice č.j. MF – 27 047/2018/1203 

 
 
 Odvětví: všeobecná správa 
  
 Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra na základě § 69 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 230/2002 Sb., § 63 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., § 84 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 
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znění pozdějších předpisů, § 70 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), a § 66 zákona 
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, vydává 
k zabezpečení účelného a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu České 
republiky při financování výdajů spojených s volbami, tuto směrnici: 
 
  

Čl. I 
 

(1) Tato směrnice se vztahuje na výdaje 

a) obcí, měst, městysů, městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních 
měst a městských částí hlavního města Prahy (dále jen „obec“) včetně výdajů na činnost 
okrskových volebních komisí a 

b) krajů a hlavního města Prahy (dále jen „kraj“) při úhradě nákladů spojených s volbami do 
zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu 
a s volbou prezidenta republiky (dále jen „volby“), které se hradí ze státního rozpočtu České 
republiky. 
   
 (2) Z prostředků poskytnutých jako dotace ze státního rozpočtu České republiky lze 
hradit jen výdaje v rozsahu nezbytně nutném pro organizačně technické zabezpečení voleb. 
Těmito výdaji se rozumějí výdaje na 

a) základní kancelářské potřeby, například papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, sponky, 
desky na spisy, jednoduché kalkulačky se základními matematickými funkcemi a paměťové 
klíče USB (flash disky); jednoduchá kalkulačka a paměťový klíč USB mohou být pořízeny 
pro jeden volební okrsek nejvýše jednou za 5 let, a to v pořizovací ceně nejvýše 200,- Kč 
včetně DPH za kus, 

b) poštovní poplatky,  

c) instalaci a provoz výpočetní a reprografické techniky včetně případné opravy, jejíž potřeba 
vznikla při přípravě a konání voleb, popřípadě nájem uvedeného technického vybavení za 
cenu obvyklou, nemůže-li obec využít vlastní techniku; nelze hradit pořízení výpočetní ani 
reprografické techniky ani softwaru,  

d) dopravní výkony zabezpečované obcemi a kraji při cestách vlastními vozidly (náklady na 
spotřebu pohonných hmot při přípravě a při konání voleb, dopravě určených členů 
okrskových volebních komisí na školení, kontrole průběhu hlasování ve volebních 
místnostech a sčítání hlasů, distribuci volebních materiálů apod.); není-li možné použít 
vozidlo v majetku obce nebo kraje, i jinými vozidly, 

e) cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí a dalších osob podílejících se na 
přípravě voleb a plnění úkolů v průběhu voleb při pracovních cestách1) určených starostou 
obce, ředitelem krajského úřadu, primátorem nebo jimi zmocněnými osobami a předsedou 
nebo místopředsedou okrskové volební komise, a to po dobu od zahájení činností spojených 
s volbami až do ukončení činnosti okrskových volebních komisí2); pracovní cestou člena 
okrskové volební komise není cesta z místa jeho trvalého pobytu nebo z místa, kde se obvykle 
zdržuje, do místa jednání komise a zpět, 

f) pronájem nebytových prostor potřebných pro činnost okrskových volebních komisí při 
konání voleb včetně školení členů okrskových volebních komisí, nelze-li využít vlastní 
prostory obce, ozvučení těchto prostor, provoz audiovizuální techniky, to vše na dobu 
nezbytně nutnou a za cenu obvyklou, nutné výdaje na úklid a na technický provoz nebytových 
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prostor, to je náklady na otop, elektrický proud, plyn, vodu, páru, popřípadě na pronájem 
mobilního sociálního zařízení, 

g) vybavení volebních místností podle volebních zákonů, oddělení prostoru pro úpravu 
hlasovacích lístků tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování, do 1 000,- Kč na oddělení jednoho 
prostoru včetně DPH a na jeho opravu; opakovaný výdaj na oddělení prostoru pro hlasování 
a na jeho opravu je možné uskutečnit nejdříve po uplynutí 5 let, 

h) platy zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo odměny osob vyplácené 
podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených k zajištění prací 
spojených s přípravou a konáním voleb a na platy za přesčasovou práci a s tím spojené výdaje 
na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení,  

i) zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům v částce 5,54 Kč bez DPH na jednoho voliče 
a na poštovné ve výši dohodnuté Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní licence 
v případech, kdy bude distribuce hlasovacích lístků zajišťována jeho prostřednictvím, 
a výdaje na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek nejvýše 1,- Kč na jednoho 
voliče, 

j) občerstvení s výjimkou alkoholických nápojů. Občerstvení může poskytnout příslušný 
obecní úřad přednostně jako nepeněžité plnění, a to i formou stravenek, členům okrskových 
volebních komisí, jestliže úkoly stanovené okrskovým volebním komisím budou vyžadovat 
neustálou přítomnost jejich členů v době od vzniku členství v okrskové volební komisi do 
ukončení její činnosti, a dalším osobám podílejícím se na zabezpečení úkolů obcí a krajů od 
zahájení činností spojených s volbami až do ukončení činnosti okrskových volebních komisí. 
Výdaje na občerstvení se stanoví ve výši dolní hranice stanovené sazby stravného podle 
zákoníku práce3). Občerstvení v limitu základní výše stravného lze poskytnout nejdříve po 
4 hodinách nepřetržité přítomnosti, na poskytnutí občerstvení však není právní nárok. 
Obdobné občerstvení lze poskytnout pozorovatelům mezinárodních institucí, kteří sledují 
průběh a konání voleb. Tyto výdaje se zahrnují podle platné rozpočtové skladby do položky 
5175 - Pohoštění, případně 5169 - Nákup ostatních služeb, 

k) zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise4) včetně výdajů 
na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení z odměn členů okrskových 
volebních komisí, vyplývá-li taková povinnost ze zákona6), náhrady mezd, platů, 
služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele 
a na paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, 

l) zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce 
prostřednictvím externího dodavatele či vlastními prostředky obce a hovorné na telefonní 
čísla určená obcí včetně výdaje na výpis uskutečněných hovorů příslušného operátora; nelze 
hradit zakoupení mobilních telefonů a SIM karet. 
  

Čl. II 
  
 (2) Účelová dotace přijatá obcí nebo krajem se zařazuje podle platné rozpočtové 
skladby na položku 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu České republiky s příslušným účelovým znakem. Výdaje spojené 
s přípravou a konáním voleb  

a) do zastupitelstev obcí se zařazují pod paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních 
samosprávných celků, účelový znak pro výdaje na volby do zastupitelstev obcí je 98 074,  

b) do zastupitelstev krajů se zařazují pod paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních 
samosprávných celků s účelovým znakem pro výdaje 98 135,  
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c) do Parlamentu České republiky se zařazují pod paragraf 6114 – Volby do Parlamentu 
České republiky s účelovým znakem pro výdaje 98 071,  

d) společných voleb do zastupitelstev obcí a Parlamentu České republiky se zařazují pod 
paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků s účelovým znakem 
pro výdaje na společné volby 98 187, 

 e) společných voleb do zastupitelstev krajů a Parlamentu České republiky se zařazují pod 
paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků s účelovým znakem 
pro výdaje na společné volby 98 193,  

f) prezidenta republiky se zařazují pod paragraf 6118 – Volba prezidenta republiky 
s účelovým znakem pro výdaje 98 008,  

g) do Evropského parlamentu se zařazují pod paragraf 6117 - Volby do Evropského 
parlamentu s účelovým znakem pro výdaje 98 348 a  

h) společných voleb do Evropského parlamentu a Parlamentu České republiky se zařazují pod 
paragraf 6117 – Volby do Evropského parlamentu s účelovým znakem pro výdaje na společné 
volby 98 010. 
 
 (3) Při konání společných voleb neuvedených v odstavci 2 bude zařazení účelové 
dotace přijaté obcí nebo krajem podle platné rozpočtové skladby uvedeno v rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 
 
 (4) Obce a kraje zajistí sledování čerpání účelové dotace pomocí účelového znaku, 
který umožní oddělené vyúčtování skutečných výdajů na volby od ostatních běžných výdajů. 
 

Čl. III 
  
 Kraje předloží předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbami Ministerstvu financí 
do 60 dnů od ukončení činnosti okrskových volebních komisí. Finanční vypořádání 
poskytnuté dotace bude provedeno v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva financí5). 
 

Čl. IV 
  
 Zrušuje se: 

 1. Směrnice č. j. 124/1354/2002, ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup 
obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu 
České republiky. 

 2. Směrnice č. j. 124/123 009/2002, ze dne 3. ledna 2003, kterou se mění směrnice 
Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních 
úřadů při financován voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky. 

 3. Směrnice č. j. 12/56 089/2007-124, ze dne 26. června 2007, kterou se mění 
směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů 
a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České 
republiky. 

 4. Směrnice č. j. 12/36 381/2010-124, ze dne 17. 6. 2010, kterou se mění směrnice 
Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002 z 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, 
krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu 
České republiky. 
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 5. Směrnice č. j. MF-78 065/2012/12-124, ze dne 19. září 2012, kterou se mění 
směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů 
a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České 
republiky. 

 6. Směrnice č. j. 124/42 055/2004, ze dne 11. března 2004, kterou se upravuje postup 
obcí a krajů při financování voleb do Evropského parlamentu. 

 7. Směrnice č. j. MF-78 977/2012/12-124, ze dne 3. prosince 2012, o postupu obcí 
a krajů při financování volby prezidenta republiky. 

  
Čl. V 

  
 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů 
a orgány obcí. 
 

Ministr: 
Ing. Jan Fischer, CSc., v. r. 

 
____________________  
1) § 42 zákoníku práce, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.  
2) § 52 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. 

§ 45 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve 
znění zákona č. 230/2002 Sb.  
§ 52a a 77a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. 
§ 58 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o 
volbě prezidenta republiky).  
§ 50 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.  

3)  § 176 zákoníku práce.  
4)  § 62 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění zákona č. 320/2009 Sb.  
 § 55 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2009 Sb.  
 § 82 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb.  
 § 60 zákona č. 275/2012 Sb.  
 § 61 zákona č. 62/2003 Sb., ve znění zákona č. 320/2009 Sb.  
5)  Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. 
6)  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
__________________________________ 

_____________________________ 
________________________ 
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3. Seznam platných právních předpisů pro územní samosprávné celky 
čj.: MF – 29 670/2018/1203 – ref. JUDr. J. Hanslová 
 

Podle bodu III/1b usnesení vlády č. 123/2003 jsou všichni ministři a vedoucí ostatních 
správních úřadů povinni k 31. lednu každého kalendářního roku předložit ministru vnitra 
seznam právních předpisů a směrnic vydaných na úseku jejich působnosti, týkajících se 
činnosti orgánů krajů a orgánů obcí pro uveřejnění ve Věstníku vlády pro orgány krajů 
a orgány obcí, aktualizovaný k  31. prosinci předcházejícího kalendářního roku. Ministerstvo 
financí v letošním roce předložilo k uveřejnění ve Věstníku vlády následující aktualizovaný 
seznam platných právních předpisů týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, které 
spadají do gesce resortu financí:  

 
MINISTERSTVO FINANCÍ 

 
I. Rozpočtové hospodaření 
II. Účetnictví a výkaznictví 
III. Finanční kontrola a přezkum hospodaření 
IV. Finanční a celní správa 
V. Daně a poplatky 
VI. Hazardní hry 
VII. Finanční trh a pojištění 
VIII. Devizové hospodářství 
IX. Majetkové věci 
X. Ceny 
XI. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu 
 

I. Rozpočtové hospodaření 
 
a) Rozpočet a závěrečný účet 
 
Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně daších souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 59/2017 Sb. (o použití peněžních prostředků 

z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení 
a o změně dalších zákonů, část čtvrtá – účinnost od 1.1.2018) 

- zák. č. 367/2017 Sb. (změny rozpočtových pravidel a dalších 
zákonů – účinnost od 1.1.2018) 

- zák. č. 92/2018 Sb. (změny zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení a dalších zákonů, část pátá – účinnost 
od 31. 5. 2018) 

č. 218/2000 Sb. 

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

č. 250/2000 Sb. 

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti  č. 23/2017 Sb. 

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 (účinnost 
od 1.1. 2019 do 31.12. 2019) 

č. 336/2018 Sb. 
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Vyhláška o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných 
pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu 
a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního 
rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů 

č. 419/2001 Sb. 

Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení 
veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů 

č. 25/2017 Sb. 

Vyhláška o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- vyhl. č. 12/2018 Sb. (účinnost od 24.1.2018) 
- vyhl. č. 329/2018 Sb. (účinnost od 1.1.2019)

č. 323/2002 Sb. 
 

Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů 
se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním 
fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších 
předpisů 
Aktuální novelizace: 
- vyhl. č. 435/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018) 

č. 367/2015 Sb. 

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných 
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, 
rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných 
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, 
ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- vyhl. č. 466/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018)

č. 5/2014 Sb. 
 

Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování 
návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu 
státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění 
pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- vyhl. 467/2017 (účinnost od 1.1.2018) 

č. 133/2013 Sb. 

Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko 
k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona 
o veřejných zakázkách  

č. 248/2016 Sb. 

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru 
vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 
(účinnost od 1.1.2018) 

č. 272/2017 Sb. 

Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu 
na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu 
a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení 
a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních 
radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu 

464/2016 Sb. 

 
 
 
 
b) Rozpočtové určení daní 
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Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon 
o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace:  
- zák. č. 24/2017 Sb. (změny zákonů v souvislosti s přijetím 

pravidel rozpočtové odpovědnosti, část dvanáctá – účinnost 
od 1.1.2018) 

- zák. č. 260/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018 – navýšení podílu 
obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 %) 

č. 243/2000 Sb. 

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech 
celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 
z příjmů (účinnost od 1. 9. 2018) 

č. 192/2018 Sb. 

 
c) Finanční pomoc 
 
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování 
a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou 
energii dodávanou k vytápění domovních objektů, ve znění 
nař. vlády č. 308/1997 Sb. 

č. 251/1994 Sb. 

Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení 
občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, 
ve znění pozdějších předpisů 

č. 190/1997 Sb. 

Výnos Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí ČR 
a Ministerstva financí SR a předsedy Státní banky československé 
o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou 
výstavbu č. j. FMF V/3-4 307/1991, č. j. MF ČR 122/6 940/1991, 
MF SR 7/637/1991, SBČS 166/11/1991 

č. 78/1991 Sb. 
č. 2-3/1991 FZ 

Výnos Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí ČR 
a Ministerstva financí SR o některých opatřeních souvisejících 
s ukončením systému komplexní bytové výstavby č. j. FMF XI/I-
29 547/1991, č. j. MF ČR 122/61 799/1991 a č. j. MF SR 7/7 
192/1991 

č. 577/1991 Sb.  
č. l/1992 FZ 

Instrukce Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí, 
kterou se upravuje postup okresních úřadů ve vybraných lokalitách 
České republiky při poskytování prostředků státního rozpočtu 
na ekologickou přestavbu systému vytápění nebo ohřevů vody 
tuhými palivy v bytech a obytných objektech č. j. 125/28 893/1994 
a OÚV/638/94 ze dne 18. 5. 1994, ve znění instrukce MF a MŽP 
č. j. 125/21 945/1995 a č. j. OÚV/437/95 ze dne 5. 6. 1995 
a instrukce MF ČR a MŽP ČR č. j. 125/41 O13/1996 
a č. j. OÚV/882/96 ze dne 30. 9. 1996 

částka 2/1994 V. v. ČR  
částka 2/1995 V. v. ČR 
částka 2/1996 V. v. ČR 

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném 
odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení 
základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou 
pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním 
údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu, ve znění 
vyhl. č. 93/2006 Sb. 

č. 186/2002 Sb. 

Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku, ve znění vyhl. č. 11/2010 Sb. 

č. 560/2006 Sb. 
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d) Volby a referendum
 
Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení 
a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady 
v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, 
ve znění vyhl. č. 345/2006 Sb. a vyhl. č. 34/2015 Sb. 

č. 396/2003 Sb. 

Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62970/2013/12-1204, 
ze dne 19. 12. 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb 

částka 1/2014 V. v. ČR 

 
e) FKSP a závodní stravování 
 
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 
pozdějších předpisů 

č. 114/2002 Sb. 

Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými 
celky, ve znění pozdějších předpisů 

č. 84/2005 Sb. 

 
II. Účetnictví a výkaznictví 
 
Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 377/2015 Sb. (ukončení důchodového spoření – 

účinnost od 1.1.2018) 

č. 563/1991 Sb. 

Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných 
účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému 
účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené 
formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních 
záznamech), ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- vyhl. č. 274/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018) 
- vyhl. 398/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018)

č. 383/2009 Sb. 

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších 
předpisů 
Aktuální novelizace: 
- vyhl. č. 273/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018) 
- vyhl. č. 397/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018) 

č. 410/2009 Sb. 
 

Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších 
předpisů 

č. 270/2010 Sb. 

Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek 

č. 220/2013 Sb. 
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České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, 
které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
č. 701-710 

č. 7/2009 FZ 
č. 8/2010 FZ 
č. 3/2011 FZ 
č. 5/2011 FZ 
č. 9/2011 FZ 
č. 2/2012 FZ 
č. 6/2012 FZ 
č. 8/2012 FZ 
č. 1/2014 FZ 
č. 5/2014 FZ  
č. 7/2015 FZ 
č. 3/2016 FZ  

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou 
republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších 
předpisů 
Aktuální novelizace: 
- vyhl. č. 396/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018) 

č. 312/2014 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů 
do Informačního systému o platech 

č. 328/2013 Sb. 

 
III. Finanční kontrola a přezkum hospodaření 
 
Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

č. 320/2001 Sb. 

Vyhláška kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace:  
- vyhl. č. 274/2018 Sb. (účinnost od 7.12. 2018) 

č. 416/2004 Sb. 

Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 

č. 420/2004 Sb. 

 
IV. Finanční a celní správa 
 
Zákon o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 14/2017 Sb. (změna zákona o střetu zájmů a dalších 

souvisejících zákonů, část pátá – účinnost od 1.9.2017) 

č. 456/2011 Sb. 

Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která 
se nenacházejí v jejich sídlech 

č. 48/2012 Sb. 

Zákon o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 225/2017 Sb. (změny stavebního zákona a dalších 

zákonů, část čtyřicátá – účinnost od 1.1.2018) 

č. 17/2012 Sb. 

Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která 
se nenacházejí v jejich sídlech 

č. 285/2012 Sb. 
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V. Daně a poplatky 
 
a) Obecné daňové předpisy 
 
Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 94/2018 Sb. (změna daňového řádu a dalších 

souvisejících zákonů, část první – účinnost od 5.6.2018) 

č. 280/2009 Sb. 

Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních 
pohledávek, ve znění pozdějších předpisů  

č. 471/2011 Sb. 

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně 
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

č. 164/2013 Sb. 

Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů 
při správě daní 

č. 382/2010 Sb. 

Vyhláška o kolkových známkách č. 383/2010 Sb. 
 
b) Přímé daně 
 
Zákon o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace:  
- zák. č. 225/2017 Sb. (změny stavebního zákona a dalších 

zákonů, část osmá – účinnost od 1.1.2018) 

č. 338/1992 Sb. 

Zákon o daních z příjmů, ve znění  pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 200/2017 Sb. (změny zákona o státní sociální podpoře 

a dalších zákonů, část druhá – účinnost od 1.1.2018), 
- zák. č.225/2017 Sb. (změny stavebního zákona a dalších 

zákonů, část devátá – účinnost od 1.1.2018), 
- zák. č. 293/2017 Sb. (změny zákona o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla a dalších zákonů, část druhá – účinnost 
od 1.1.2018) 

- zák. č. 92/2018 Sb. (změna zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení a dalších zákonů – účinnost 
od 31.5.2018) 

- zák. č. 174/2018 Sb. (změna zákona o daních z příjmů – 
účinnost od 1.1.2019) 

- zák. č. 306/2018 Sb. (změna zákona o daních z příjmů – 
účinnost od 1.1.2019) 

č. 586/1992 Sb. 

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů 

č. 593/1992 Sb. 

Zákon o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů č. 16/1993 Sb. 
Zákon o dani z hazardních her č. 187/2016 Sb. 
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
(usnesení o schválení Poslaneckou sněmovnou uveřejněno 
pod č. 379/2013 Sb.), ve znění zák. č. 254/2016 Sb.  

č. 340/2013 Sb. 

 
 
 
 



14 
 

c) Nepřímé daně 
 
Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 371/2017 Sb. (změny zákonů v souvislosti s přijetím 

zákona o platebním styku, část šestá – účinnost: část 
od 1.1.2018 a část od 13.1.2018) 

- zák. č. 283/2018 Sb. (změna zákona o DPH – účinnost 
od 1.1.2019) 

č. 235/2004 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby 
pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

č. 361/2014 Sb. 

Zákon o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů č. 353/2003 Sb. 
 
d) Poplatky 
 
Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů č. 565/1990 Sb. 
Zákon o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 303/2017 Sb. (změny zákonů v souvislosti se zrušením 

statusu veřejné prospěšnosti, část druhá – účinnost 
od 1.1.2018) 

- zák. č. 182/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., 
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, 
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony, 
část druhá – účinnost od 1.10.2018 

č. 549/1991 Sb. 

Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 195/2017 Sb. (změny zákona o občanských průkazech 

a dalších zákonů, část pátá – účinnost od 1.7.2018) 
- zák. č. 199/2017 Sb. (změny zákona o silničním provozu, 

zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel a zákona o správních poplatcích, 
část třetí – účinnost od 1.7.2018) 

- zák. č. 204/2017 Sb. (změny zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu a dalších zákonů, část sedmá – účinnost 
od 3.1.2018) 

- zák. č. 225/2017 Sb. (změny stavebního zákona a dalších 
zákonů, část třicátá pátá – účinnost od 1.1.2018) 

- zák. č. 251/2017 Sb. (změny zákonů v souvislosti s přijetím 
zákona o elektronické identifikaci, část čtvrtá – účinnost 
od 1.7.2018) 

- zák. č. 371/2017 Sb. (změny zákonů v souvislosti s přijetím 
zákona o platebním styku, část sedmá – účinnost 
od 13.1.2018) 

- zák. č. 90/2018 Sb. (změny zákona č. 38/2008 Sb., o vývozu 
a dovozu zboží pro výkon trestu smrti a zák. č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, část druhá – účinnost od 15.6.2018) 

- zák. č. 171/2018 Sb. (změny zákonů v souvislosti s přijetím 
zákona o distribuci pojištění a zajištění, část čtvrtá – účinnost 

č. 634/2004 Sb. 
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od 1.12.2018) 
- zák. č. 193/2018 Sb. (změny zákona č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
a dalších souvisejících zákonů, část čtvrtá – účinnost 
od 1.4.2019) 

- zák. č. 286/2018 Sb. (změny zákona č. 441/2003 Sb., 
o ochranných známkách a některých dalších zákonů, část třetí 
– účinnost od 1.1.2019) 

- zák. č. 307/2018 (změny zákona č. 190/2004 Sb., 
o dluhopisech a dalších souvisejících zákonů, část šestá – 
účinnost od 4.1.2019) 

Vyhláška o osvobození na úseku soudních poplatků č. 72/1993 Sb. 
 
VI. Hazardní hry 
 
Zákon o hazardních hrách , ve znění pozdějších předpisů
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 251/2017 Sb. (změny zákonů v souvislosti s přijetím 

zákona o elektronické identifikaci, část osmá – účinnost 
od 1.7.2018) 

č. 186/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

č. 188/2016 Sb. 

Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních 
dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich 
poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti 
provozování hazardních her 

č. 439/2016 Sb. 

Informace pro příjemce výnosu daně z hazardních her Finanční zpravpodej 
č. 5/2017 

 
VII. Finanční trh a pojištění 
 
a) Kapitálový trh 
 
Zákon o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 307/2018 Sb. (změna zákona o dluhopisech a dalších 

souvisejících zákonů v souvislosti s modernizací 
dluhopisového práva – účinnost od 4. 1. 2019) 

č. 190/2004 Sb. 

Vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání 
komunálních dluhopisů a obsah jejích příloh  

č. 323/2012 Sb. 

 
b) Bankovnictví, družstevní peněžnictví, platební služby a vydávání elektronických 
peněz 
 
Zákon o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších 
předpisů 

č. 254/2004 Sb. 

Zákon o platebním styku (účinnost od 13. 1. 2018) č. 370/2017 Sb. 



16 
 

Zákon o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 303/2017 Sb. (změny zákonů v souvislosti se zrušením 

statusu veřejné prospěšnosti, část desátá – účinnost 
od 1.1.2018) 

- zák. č. 307/2018 Sb. (změny zákona o dluhopisech a dalších 
zákonů, část šestá –  účinnost od 4. 1. 2019) 

č. 257/2016 Sb. 

 
c) Pojištění a důchodové produkty 
 
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem 
a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů 

č. 42/1994 Sb. 

Zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších 
předpisů 

č. 427/2011 Sb. 

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších 
předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 293/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018) 

č. 168/1999 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 
úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

č. 125/1993 Sb. 

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- vyhl. č. 417/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018) 

č. 205/1999 Sb. 

 
VIII. Devizové hospodářství 
 
a) Obecné devizové předpisy 
 
Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky 
významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky 
platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči 
zahraničí 

č. 235/2013 Sb. 
 

 
b) Cestovní náhrady při zahraničních služebních cestách 
 
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního 
stravného pro rok 2019 (účinnost od 1.1.2019 do 31.12.2019) 

254/2018 Sb. 

 
IX. Majetkové věci 
 
Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné 
právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů 

č. 427/1990 Sb. 
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Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 
vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo 
fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů 

č. 500/1990 Sb. 

Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, 
ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 308/2018 Sb. (změny zákona o zrušení Fondu 

národního majetku, část druhá – účinnost od 1. 1. 2019) 

č. 92/1991 Sb. 

Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů  

č. 172/1991 Sb. 

Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku 
České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů 

č. 157/2000 Sb. 

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

č. 219/2000 Sb. 

Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních 
organizací s  majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů 

č. 62/2001 Sb. 

Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
ve znění pozdějších předpisů 

č. 201/2002 Sb. 

Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České 
republiky na kraje a obce, občanská sdružení  působící v oblasti 
tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně 
zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv 
a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 
Sb., a zákona č. 20/1966 Sb.,  o péči o zdraví lidu, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  

č. 290/2002 Sb. 

Zákon o převodu některého nepotřebného vojenského majetku 
a majetku s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, 
z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky 

č. 174/2003 Sb. 

Zákon o převodu některého majetku, se kterým je příslušný 
hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví některých krajů 

č. 166/2004 Sb. 

Zákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

č. 1/2007 Sb. 

Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví Pardubického kraje 

č. 138/2010 Sb. 

 
X. Ceny 
 
Zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů č. 526/1990 Sb. 
Zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, 
ve znění pozdějších předpisů 

č. 265/1991 Sb. 

Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace:  
- zák. č. 225/2017 Sb. (změny stavebního zákona a dalších 

zákonů, část patnáctá Změna zákona o oceňování majetku – 
účinnost od 1.1.2018) 

č. 151/1997 Sb. 

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů 

č. 450/2009 Sb. 
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Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 

- vyhl. č. 457/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018) 

č. 441/2013 Sb. 
 

Výměr Ministerstva financí č. 01/2018 ze dne 28. 11. 2017, 
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění 
- výměru MF č. 02/2018 ze dne 10.5.2018 
- výměru MF č. 03/2018 ze dne 30.8.2018 

Částka 13/2017,  
Částka 5/2018,  
Částka 10/2018,  
Cenového věstníku 

Výměr Ministerstva financí č. 01/2019 ze dne 28. 11. 2018, 
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 

Částka 14/2018  
Cenového věstníku 

 
XI. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
 
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
Aktuální novelizace: 
- zák. č. 371/2017 Sb. (změny zákonů v souvislosti s přijetím 

zákona o platebním styku, část osmá – účinnost od 13.1.2018) 
- zák. č. 35/2018 Sb. (změna zákona upravujícího počet členů 

zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny, část pátá 
- účinnost od 7.3.2018) 

- zák. č. 94/2018 Sb. (změna zákona daňový řád a dalších souvi-
sejících zákonů, část šestá – účinnost od 5.6.2018) 

č. 253/2008 Sb. 

 
__________________________________ 

_____________________________ 
________________________ 


