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ZÁKON

ze dne 17. ledna 2017

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použi-
telné předpisy Evropské unie2) a upravuje pravidla
rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí v sekto-
ru veřejných institucí a působnost Národní rozpoč-
tové rady (dále jen „Rada“).

§ 2

Úvodní ustanovení

(1) Stát a územní samosprávné celky dbají
o zdravé a udržitelné veřejné finance, přičemž
vhodně podporují hospodářský a společenský roz-
voj, zaměstnanost a mezigenerační soudržnost.

(2) Stát, územní samosprávné celky a další ve-
řejné instituce uvedené v § 3 dodržují při výkonu své
činnosti pravidla transparentnosti, účelnosti, hospo-
dárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými finan-
cemi.

(3) Stát, územní samosprávné celky a další ve-
řejné instituce uvedené v § 3 dbají o takový vývoj
dluhu sektoru veřejných institucí, který nenarušuje
dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí.

§ 3

Veřejná instituce

Veřejnou institucí v sektoru veřejných institucí
pro účely rozpočtové odpovědnosti je

a) stát, organizační složka státu a zařízení státu,
které má obdobné postavení jako organizační
složka státu,

b) státní příspěvková organizace,

c) státní fond,

d) veřejná výzkumná instituce,

e) veřejná vysoká škola,

f) právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo zři-
zovatelem je veřejná instituce podle písmen a),
c) až e), g) a m), a která je

1. převážně financována příjmy od veřejných
institucí podle písmen a) až e) nebo výnosy
daní, poplatků a jiných obdobných peněži-
tých plnění a

2. řízena veřejnou institucí podle písmen a)
až e), nebo ve které taková veřejná instituce
může prosadit jmenování, volbu nebo odvo-
lání většiny osob, které jsou statutárním nebo
řídícím orgánem nebo jeho členem, nebo vět-
šiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu
právnické osoby,

g) zdravotní pojišťovna,

h) územní samosprávný celek,

i) dobrovolný svazek obcí,

j) regionální rada regionu soudržnosti,

k) příspěvková organizace zřízená územním samo-
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1) Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.
2) Nařízení Rady (ES) č. 1466/1997 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodář-

skými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1467/1997 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku,
v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku,
připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění), v platném znění.



správným celkem, dobrovolným svazkem obcí,
nebo městskou částí hlavního města Prahy,

l) právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo zři-
zovatelem je územní samosprávný celek, dobro-
volný svazek obcí nebo městská část hlavního
města Prahy, a

1. která je financovaná převážně svým zaklada-
telem nebo zřizovatelem nebo výnosy daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých
plnění a

2. ve které veřejná instituce podle písmen h)
až k) může prosadit jmenování, volbu nebo
odvolání více než poloviny osob, které jsou
statutárním, řídícím nebo správním orgánem
nebo jeho členem, anebo většiny osob, které
jsou členy dozorčího orgánu právnické oso-
by,

m) jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky
instituce sektoru vládních institucí podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího Evropský systém národních a regionálních
účtů v Evropské unii3),

pokud je zároveň zapsána jako jednotka sektoru
vládních institucí podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie upravujícího Evropský systém
národních a regionálních účtů v Evropské unii3) v re-
gistru ekonomických subjektů, vedeném a spravova-
ném Českým statistickým úřadem podle zákona
o státní statistické službě.

ČÁST DRUHÁ

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉ
ODPOVĚDNOSTI

Rozpočet a střednědobý výhled veřejné instituce

§ 4

(1) Rozpočtem veřejné instituce je plán, jímž se
řídí financování činnosti veřejné instituce. Rozpočet
obsahuje plán příjmů a výdajů a financování vznik-
lého salda, nebo plán výnosů a nákladů.

(2) Rozpočtem zdravotní pojišťovny je zdra-

votně pojistný plán, který obsahuje plán příjmů a vý-
dajů zdravotní pojišťovny.

(3) Střednědobým výhledem rozpočtu veřejné
instituce je plán příjmů a výdajů, nebo plán výnosů
a nákladů, na každý z rozpočtových roků, na který
je střednědobý výhled rozpočtu sestavován.

§ 5

(1) Veřejná instituce sestavuje návrh rozpočtu
na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu
na nejméně 2 další následující rozpočtové roky, při
tom zohledňuje veškeré hospodářské skutečnosti,
včetně své ekonomické a finanční situace.

(2) Veřejná instituce zveřejní na svých interne-
tových stránkách nebo jiným způsobem v místě ob-
vyklým

a) návrh rozpočtu a střednědobého výhledu roz-
počtu nejméně po dobu 10 dnů přede dnem
jeho projednání příslušným orgánem, nesta-
noví-li jiný právní předpis jinak,

b) rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu nej-
později do 30 dnů ode dne jeho projednání
nebo schválení příslušným orgánem, nesta-
noví-li jiný právní předpis jinak.

(3) S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok ve-
řejná instituce zveřejní informace o schváleném roz-
počtu na rozpočtový rok předcházející roku, na
který je předkládán návrh rozpočtu (dále jen „před-
cházející rok“), a o očekávaném, nebo skutečném
plnění rozpočtu za předcházející rok.

Zveřejňování informací

§ 6

(1) Pokud tento zákon ukládá Ministerstvu fi-
nancí (dále jen „ministerstvo“) povinnost zveřejňo-
vat informace o dodržování pravidel rozpočtové od-
povědnosti veřejnými institucemi, zveřejňuje je mi-
nisterstvo na svých internetových stránkách.

(2) Ministerstvo každoročně do 31. října zve-
řejní seznam veřejných institucí na základě informací
poskytnutých ministerstvu Českým statistickým
úřadem ke dni 30. září téhož roku.
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3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních
a regionálních účtů v Evropské unii.



§ 7

(1) Ministerstvo nejméně jednou ročně zveřejní
za sektor veřejných institucí informace o

a) podmíněných závazcích podle právních před-
pisů upravujících účetnictví4) a o dalších poten-
ciálních povinnostech k plnění s předpokláda-
ným významným dopadem na veřejné finance
nejméně v členění na záruky, dluhy vyplývající
z činnosti veřejných společností vymezených
v přímo použitelném předpise Evropské unie
upravujícím Evropský systém národních a re-
gionálních účtů v Evropské unii5), včetně jejich
ocenění,

b) zápůjčkách, úvěrech a návratných finančních
výpomocích poskytnutých veřejnými institu-
cemi, jejichž splátky jistiny nebo úroku jsou
90 a více dnů po lhůtě splatnosti,

c) majetkových účastech v obchodních korpora-
cích a dalších podílech držených veřejnými in-
stitucemi, a to nejméně o majetkových účastech
a podílech, jejichž hodnota je vyšší než 0,01%
nominálního hrubého domácího produktu uve-
deného za stejné období v naposledy zveřejněné
makroekonomické prognóze ministerstva,

d) odhadech dopadů daňových úlev, které lze po-
važovat za výdaje uskutečňované prostřednic-
tvím daňového systému, na příjmy sektoru ve-
řejných institucí.

(2) U veřejných institucí uvedených v § 3
písm. h) až l) nebo u jednotlivých skupin těchto in-
stitucí zveřejní ministerstvo nejméně celkové příjmy,
výdaje a saldo nebo celkové výnosy a náklady nebo
jejich odhady za každé kalendářní čtvrtletí, a to do
konce následujícího čtvrtletí.

(3) U veřejných institucí uvedených v § 3
písm. a) až f) a m) nebo u jednotlivých skupin těchto
institucí zveřejní ministerstvo za každý kalendářní
měsíc nejméně celkové příjmy, výdaje a saldo nebo
celkové výnosy a náklady nebo jejich odhady, a to
do konce následujícího měsíce. U veřejných institucí
uvedených v § 3 písm. g) zveřejní ministerstvo tyto
údaje ve stejných lhůtách samostatně.

(4) Veřejné instituce jsou povinny ministerstvu

poskytnout informace potřebné k splnění informač-
ních povinností podle odstavců 1 až 3, které nejsou
ministerstvu známé z jeho činnosti, a to prostřednic-
tvím centrálního systému účetních informací státu.

(5) Před zveřejněním údajů uvedených v odstav-
cích 2 a 3, ministerstvo zveřejní popis rozdílů mezi
zveřejňovanými údaji a údaji podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský
systém národních a regionálních účtů v Evropské
unii3). Popis ministerstvo připraví ve spolupráci
s Českým statistickým úřadem.

(6) Ministerstvo spolu s údaji podle odstavců 1
až 3 zveřejní způsob, kterým byly tyto údaje stano-
veny.

§ 8

Prognózy

(1) Makroekonomická a fiskální prognóza mi-
nisterstva obsahuje porovnání s prognózami Evrop-
ské komise, včetně jejich předpokladů, a s dalšími
prognózami. Podstatné rozdíly ministerstvo zveřejní
a odůvodní je.

(2) Fiskální prognózy ministerstva obsahují
analýzu citlivosti vývoje hlavních fiskálních proměn-
ných na odlišné předpoklady týkající se alespoň
tempa růstu hrubého domácího produktu a úroko-
vých sazeb.

(3) Ministerstvo provádí pravidelné souhrnné
následné hodnocení makroekonomických a fiskálních
prognóz použitých pro přípravu státního rozpočtu
podle objektivních metod. Výsledek hodnocení mi-
nisterstvo zveřejní společně se stanoviskem Výboru
pro rozpočtové prognózy (§ 19) a zohlední při svých
příštích prognózách.

(4) V případě podstatného zkreslení makroeko-
nomické prognózy po dobu nejméně 4 po sobě ná-
sledujících let, přijme ministerstvo nezbytná opatření
a zveřejní je.

(5) Ministerstvo zveřejní makroekonomické
a fiskální prognózy, metodiku a předpoklady pou-
žité pro tvorbu makroekonomických a fiskálních
prognóz.
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4) § 4 odst. 8 písm. d) a § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5) Odstavce 2.51 a 2.71 Přílohy A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013.



§ 9

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí

(1) Rozpočtová strategie sektoru veřejných in-
stitucí (dále jen „strategie“) vychází z makroekono-
mické prognózy a fiskální prognózy sektoru veřej-
ných institucí. Součástí strategie je konvergenční
program6). Strategii vypracuje každoročně minister-
stvo nejméně na období následujících 3 let.

(2) Strategie obsahuje

a) celkové výdaje sektoru veřejných institucí sta-
novené podle § 10, a to jednou částkou na
každý z rozpočtových roků,

b) výdajové rámce státního rozpočtu a státních
fondů podle § 12, a to jednou částkou na každý
z rozpočtových roků,

c) postup stanovení celkových výdajů sektoru ve-
řejných institucí podle § 10 a postup stanovení
výdajových rámců státního rozpočtu a státních
fondů podle § 12,

d) prognózy hlavních položek příjmů a výdajů
sektoru veřejných institucí při nezměněných
hospodářských politikách, a to jednou částkou
na každý z rozpočtových roků,

e) popis dopadů plánovaných střednědobých hos-
podářských politik7) na sektor veřejných insti-
tucí v členění podle hlavních položek příjmů
a výdajů, z něhož je zřejmý postup dosažení
střednědobého rozpočtového cíle stanoveného
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie8) ve srovnání s prognózami při nezměně-
ných hospodářských politikách,

f) hodnocení dopadů plánovaných hospodářských
politik na udržitelnost veřejných financí,

g) finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům
územních samosprávných celků,

h) finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům
veřejných institucí podle § 3 písm. g) a ke
zvláštnímu účtu veřejného zdravotního pojiště-
ní9).

(3) Ministerstvo předkládá návrh strategie vládě

tak, aby jej projednala a po případných úpravách
schválila do 30. dubna téhož roku.

(4) Ministerstvo v návrhu strategie, návrhu stát-
ního rozpočtu a střednědobého výhledu uvede sou-
hrnnou informaci o hospodaření veřejných institucí
a jejich mimorozpočtových účtů a fondů, a to nej-
méně v rozsahu jejich souhrnného vlivu na saldo
a dluh sektoru veřejných institucí.

§ 10

Stanovení celkových výdajů sektoru veřejných
institucí

(1) Ministerstvo stanoví částku celkových vý-
dajů sektoru veřejných institucí jako součet částek
nejvýše 1 % prognózovaného nominálního hrubého
domácího produktu a prognózovaných celkových
konsolidovaných příjmů sektoru veřejných institucí
upravených o vliv hospodářského cyklu a o vliv jed-
norázových a přechodných operací na příslušný ná-
sledující rozpočtový rok. Celkové výdaje sektoru ve-
řejných institucí se konsolidují o jejich vzájemné fi-
nanční vztahy a stanoví se podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího Evropský sy-
stém národních a regionálních účtů v Evropské
unii3).

(2) Jednorázovými a přechodnými operacemi
se rozumí příjmy a výdaje sektoru veřejných insti-
tucí, které mají pouze krátkodobě časově omezený
dopad na jejich rozpočty. Ministerstvo projedná
s Radou (§ 21) vliv jednorázových a přechodných
operací na příjmy a výdaje sektoru veřejných insti-
tucí. Rada k vlivu operací vydá bez zbytečného od-
kladu stanovisko, které ministerstvo zveřejní. Ne-
souhlasí-li ministerstvo se stanoviskem Rady, zve-
řejní odůvodnění nesouhlasu.

(3) Částka celkových výdajů sektoru veřejných
institucí se snižuje o jednu třetinu výše nápravné
složky podle § 11, která v daném roce překračuje
2 % nominálního hrubého domácího produktu za
předchozí rozpočtový rok, který je v běžném roce
naposledy zveřejněn Českým statistickým úřadem.
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6) Čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 1466/1997, v platném znění.
7) Nařízení Rady (ES) č. 1466/1997, v platném znění.
8) Čl. 2a nařízení Rady (ES) č. 1466/1997, v platném znění.
9) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.



(4) Ministerstvo může částku celkových výdajů
sektoru veřejných institucí navýšit o

a) výdaje sektoru veřejných institucí vzniklé na zá-
kladě zhoršování bezpečnostní situace státu
spojené s vládou vyhlášenými mimořádnými
opatřeními ke zvýšení jeho obranyschopnosti,
na základě nouzového stavu, stavu ohrožení
státu nebo válečného stavu,

b) úhrn výdajů sektoru veřejných institucí spoje-
ných s odstraňováním následků živelních po-
hrom a výdajů sektoru veřejných institucí vy-
plývajících z plnění mezinárodních smluv a ji-
ných mezinárodních závazků České republiky,
pokud by podle prognózy ministerstva přesáhl
3 % nominálního hrubého domácího produktu
prognózovaného ministerstvem na toto období,

c) dodatečné výdaje související s prognózovaným
významným zhoršením ekonomického vývoje,
pokud ministerstvo předpovídá v daném roce
čtvrtletní meziroční pokles hrubého domácího
produktu očištěného o cenové vlivy o nejméně
3 %.

(5) Ministerstvo stanoví výši výdajů podle od-
stavce 4 písm. c) pouze se stanoviskem Rady, které
ministerstvo zveřejní. Nesouhlasí-li ministerstvo se
stanoviskem Rady, zveřejní odůvodnění nesouhlasu.

(6) Ministerstvo společně s Radou vypracuje
a zveřejní postup při stanovení jednorázových a pře-
chodných operací a úpravě celkových příjmů o vliv
hospodářského cyklu.

§ 11

Nápravná složka

(1) Nápravná složka slouží k úpravě odchylky
skutečného výsledku hospodaření sektoru veřejných
institucí od výsledku předpokládaného.

(2) Nápravnou složku v běžném rozpočtovém
roce tvoří součet nápravné složky z předchozího
roku a rozdílu skutečných celkových výdajů sektoru
veřejných institucí za předchozí rok a celkových vý-
dajů sektoru veřejných institucí, které jsou vypoč-
teny v běžném roce za předchozí rok zpětně podle
§ 10 na základě údajů zveřejněných Českým statis-
tickým úřadem. Skutečné celkové výdaje sektoru ve-

řejných institucí, které jsou v běžném roce zveřej-
něny Českým statistickým úřadem a které Český
statistický úřad sdělí ministerstvu nejpozději
k 1. dubnu a 1. říjnu každého běžného roku, jsou
stanoveny podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího Evropský systém národ-
ních a regionálních účtů v Evropské unii3).

(3) Nápravná složka se snižuje o částku uplat-
něnou podle § 10 odst. 3 v předchozím roce.

(4) Ministerstvo může nápravnou složku v běž-
ném rozpočtovém roce snížit o výši výdajů, které
vznikly na základě jiných vnějších skutečností, než
které jsou uvedeny v § 10 odst. 4. Zahrnutí těchto
výdajů a stanovení jejich rozsahu je možné pouze po
obdržení souhlasného stanoviska Rady. Ministerstvo
stanovisko Rady zveřejní.

§ 12

Výdajový rámec státního rozpočtu
a státních fondů

(1) Ministerstvo společně s Radou vypracuje
a zveřejní popis postupu při stanovení výdajového
rámce státního rozpočtu a státních fondů z celkových
výdajů sektoru veřejných institucí podle § 10.

(2) Ministerstvo stanoví závazný celkový kon-
solidovaný výdajový rámec pro státní rozpočet
a státní fondy. Při jeho stanovení se vychází z celko-
vých výdajů sektoru veřejných institucí podle § 10,
z nichž se vyloučí prognózovaný výsledek hospoda-
ření veřejných institucí s výjimkou státního rozpočtu
a státních fondů.

(3) Z výdajového rámce státního rozpočtu
a státních fondů ministerstvo vychází při stanovení
celkových výdajů státního rozpočtu v návrhu zá-
kona o státním rozpočtu podle zákona upravujícího
rozpočtová pravidla10).

(4) Stanovení výdajového rámce státního roz-
počtu a státních fondů ministerstvo zveřejní.

(5) Rada vydá bez zbytečného odkladu ke sta-
novení výdajového rámce státního rozpočtu a stát-
ních fondů stanovisko, které ministerstvo zveřejní.
Nesouhlasí-li ministerstvo se stanoviskem Rady,
zveřejní odůvodnění nesouhlasu.
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10) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.



Výše dluhu sektoru veřejných institucí

§ 13

Pro stanovení výše dluhu sektoru veřejných in-
stitucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při
financování státního dluhu vyjádřené jako procentní
podíl na hrubém domácím produktu (dále jen „výše
dluhu“) se použije dluh sektoru veřejných institucí
vzniklý do konce předchozího kalendářního roku
a nominální hrubý domácí produkt za předchozí ka-
lendářní rok, které Český statistický úřad oznámil
v prvním pololetí běžného roku Evropské komisi
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího použití Protokolu o postupu při nad-
měrném schodku11).

§ 14

Činí-li výše dluhu sektoru veřejných institucí
po odečtení rezervy peněžních prostředků při finan-
cování státního dluhu nejméně 55 % nominálního
hrubého domácího produktu, uplatní se od prvního
dne druhého kalendářního měsíce následujícího po
dni vyhlášení takto upravené výše dluhu následující
opatření vedoucí k dlouhodobě udržitelnému stavu
veřejných financí

a) vláda schválí a předloží Poslanecké sněmovně
návrh a střednědobý výhled státního rozpočtu
a rozpočtů státních fondů, které vedou k dlou-
hodobě udržitelnému stavu veřejných financí;
byl-li již návrh zákona o státním rozpočtu nebo
návrh rozpočtu státního fondu předložen bez
splnění této podmínky, vláda takový návrh
vezme zpět a neprodleně předloží návrh nový,

b) vláda předloží Poslanecké sněmovně návrhy vy-
rovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven;
návrhy schodkových rozpočtů může předložit
jen při splnění podmínek stanovených zákony
upravujícími veřejné zdravotní pojištění12),

c) územní samosprávný celek schválí svůj rozpo-
čet na následující rok jako vyrovnaný nebo pře-
bytkový; rozpočet územního samosprávného
celku může být schválen jako schodkový jen

při splnění podmínek stanovených zákonem
upravujícím rozpočtová pravidla územních roz-
počtů13),

d) veřejné instituce, na něž se nevztahují písme-
na a) až c), nesmí po období, v němž výše dluhu
činí nejméně 55 % hrubého domácího pro-
duktu, zřizovat nové závazky ze smluv, s výjim-
kou závazků týkajících se projektů spolufinan-
covaných z rozpočtu Evropské unie nebo zá-
vazků nezbytných k plnění rozhodnutí soudu
nebo orgánu státní moci, vedoucí k navýšení
dluhu sektoru veřejných institucí na dobu delší
než jeden kalendářní rok.

§ 15

(1) Opatření podle § 14 se neuplatní

a) v případě významného zhoršení ekonomického
vývoje po dobu 24 měsíců od prvního dne ka-
lendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, v němž Český statistický úřad ve
čtvrtletních národních účtech zveřejní mezi-
čtvrtletní pokles hrubého domácího produktu
upraveného o cenové a sezónní vlivy a počet
pracovních dní za poslední čtvrtletí o nejméně
2 % nebo meziroční pokles hrubého domácího
produktu upraveného o cenové vlivy za po-
slední čtvrtletí o nejméně 3 %,

b) v případě nouzového stavu, stavu ohrožení
státu nebo válečného stavu,

c) po dobu mimořádných opatření vyhlášených
vládou ke zvýšení obranyschopnosti státu v pří-
padě zhoršování bezpečnostní situace státu,
nebo

d) po dobu 24 měsíců od prvního dne kalendář-
ního měsíce následujícího po kalendářním mě-
síci, v němž ministerstvo zveřejní, že úhrn ne-
zbytných výdajů státního rozpočtu spojených
s odstraňováním následků živelních pohrom,
které zasáhly území České republiky, a výdajů
vyplývajících z plnění mezinárodních smluv a ji-
ných mezinárodních závazků České republiky
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11) Článek 1 a čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 479/2009.
12) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozděj-
ších předpisů.

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



přesáhl 3 % nominálního hrubého domácího
produktu.

(2) Opatření omezující zřizování nových zá-
vazků ze smluv podle § 14 písm. d) se neuplatní
pro veřejné instituce, které zřizují nové závazky sou-
visející s plněním zákonných povinností Garančního
systému finančního trhu, podle zákona upravujícího
činnost bank14), zákona upravujícího činnost spoři-
telních a úvěrních družstev15) nebo zákona upravu-
jícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním
trhu16).

§ 16

Činí-li výše dluhu sektoru veřejných institucí
více než 60 % nominálního hrubého domácího pro-
duktu, vláda navrhne opatření vedoucí ke snížení
této výše17).

Hospodaření územního samosprávného celku

§ 17

(1) Územní samosprávný celek hospodaří v zá-
jmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak,
aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému
dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roz-
počtové roky.

(2) Překročí-li dluh územního samosprávného
celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný
celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce
snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého
dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední
4 rozpočtové roky.

(3) Nesníží-li územní samosprávný celek svůj
dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni
převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky, ministerstvo v následujícím ka-
lendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočto-

vém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu
na výnosu daní.

(4) Příjmy územního samosprávného celku se
pro účely tohoto zákona rozumí souhrn všech peně-
žitých plnění přijatých do rozpočtu13) v průběhu
rozpočtového roku, konsolidovaných podle jiného
právního předpisu18).

(5) Dluhem územního samosprávného celku se
pro účely tohoto zákona rozumí hodnota nesplace-
ných závazků z

a) vydaných dluhopisů,

b) přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finanč-
ních výpomocí,

c) realizace plnění ze záruk,

d) vystavených směnek.

§ 18

(1) Ministerstvo každý rok vyhodnocuje údaje
o příjmech a dluzích územních samosprávných celků
a ministr financí informuje o výsledcích hodnocení
vládu. Současně ministerstvo uveřejňuje seznam
územních samosprávných celků, jejichž výše dluhu
převyšuje 60 % průměru jejich příjmů za poslední
4 rozpočtové roky.

(2) Ministerstvo každoročně zveřejní seznam
územních samosprávných celků, které porušily po-
vinnost podle § 14 písm. c).

ČÁST TŘETÍ

VÝBOR PRO ROZPOČTOVÉ PROGNÓZY

§ 19

(1) Zřizuje se Výbor pro rozpočtové prognózy
(dále jen „Výbor“).

(2) Výbor pro účely přípravy státního roz-
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14) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění

zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.
17) Článek 2 odst. 1a nařízení Rady (ES) č. 1467/1997.
18) Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního roz-

počtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.



počtu, rozpočtu státního fondu a rozpočtu zdravotní
pojišťovny a jejich střednědobých výhledů pravi-
delně a souhrnně předem posuzuje makroekono-
mické a fiskální prognózy sektoru veřejných institucí
zpracované ministerstvem, zejména z hlediska prav-
děpodobnosti jejich naplnění. Výsledek posouzení
ministerstvo zveřejní a zohlední při svých prognó-
zách.

(3) Veřejné instituce s výjimkou veřejných in-
stitucí uvedených v § 3 písm. h) až m) použijí pro
přípravu svého rozpočtu a střednědobého výhledu
rozpočtu makroekonomickou a fiskální prognózu
zpracovanou ministerstvem na základě nejnovějších
informací, naposledy zveřejněnou ministerstvem
a posouzenou Výborem.

§ 20

(1) Výbor se skládá z předsedy Výboru, místo-
předsedy Výboru a nejméně dalších 5 členů.

(2) Předsedu Výboru a členy Výboru jmenuje
vláda na návrh Rady na dobu 3 let.

(3) Členství ve Výboru je čestnou funkcí.

(4) Předpoklady pro funkci předsedy Výboru
a členů Výboru, volba místopředsedy Výboru, jed-
nání Výboru, práva a povinnosti členů Výboru, sta-
novení kritérií pro posuzování makroekonomických
a fiskálních prognóz a vnitřní organizace Výboru se
řídí statutem a jednacím řádem Výboru schváleným
vládou na základě společného návrhu ministerstva
a Rady.

(5) Ministerstvo poskytuje Výboru nezbytné
informace pro hodnocení prognóz a věcné pod-
mínky pro jeho činnost.

(6) Výdaje na činnost Výboru jsou hrazeny
z rozpočtu ministerstva.

ČÁST ČTVRTÁ

RADA

§ 21

(1) Rada je nezávislý odborný orgán, který pů-
sobí v oblasti fiskální a rozpočtové politiky.

(2) Rada

a) hodnotí plnění číselných fiskálních pravidel,

kterými jsou zejména pravidlo limitu výše
dluhu, stanovení celkových výdajů sektoru ve-
řejných institucí podle § 10, odvození výdajo-
vého rámce státního rozpočtu a státních fondů
podle § 12 a hospodaření územního samospráv-
ného celku, a vypracovává a předkládá Posla-
necké sněmovně zprávu o jejich plnění,

b) zjišťuje výši dluhu a vyhlašuje ji stejným způ-
sobem, jakým se vyhlašují zákony do 1 měsíce
ode dne prvního zveřejnění výše dluhu sektoru
veřejných institucí za předchozí kalendářní rok
Českým statistickým úřadem,

c) sleduje vývoj hospodaření sektoru veřejných in-
stitucí,

d) s přihlédnutím k hospodářskému a společen-
skému rozvoji, zaměstnanosti a mezigenerační
soudržnosti vypracovává a předkládá Posla-
necké sněmovně zprávu o dlouhodobé udržitel-
nosti veřejných financí, která obsahuje hodno-
cení, jakým způsobem mohou plánované vládní
politiky svými přímými dlouhodobými dopady
pravděpodobně ovlivnit udržitelnost veřejných
financí,

e) vypracovává stanovisko k výpočtu hodnoty ná-
pravné složky podle § 11.

(3) Stanoviska a zprávy Rada zveřejní bez zby-
tečného odkladu na svých internetových stránkách.

§ 22

Rada si může vyžádat informace a součinnost
veřejných institucí související s plněním činností
v rámci její působnosti a ty jsou v mezích své pů-
sobnosti povinny součinnost a informace Radě po-
skytnout.

§ 23

(1) Funkce člena Rady je veřejnou funkcí.

(2) Členové Rady vykonávají své funkce
osobně a pro jejich výkon nesmějí přijímat ani vy-
žadovat pokyny od jiného orgánu nebo osoby.

(3) Rada každoročně zpracuje a zveřejní plán
své činnosti na svých internetových stránkách.

(4) Rada schvaluje návrh rozpočtu Úřadu
Rady, včetně jeho změn, střednědobý výhled roz-
počtu na 2 další následující rozpočtové roky a závě-
rečný účet kapitoly státního rozpočtu.
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(5) Rada schvaluje jednací řád Rady.

§ 24

(1) Rada se skládá z předsedy a 2 dalších členů.

(2) Předseda Rady jedná jménem Rady nave-
nek.

(3) Předseda Rady je oprávněn zúčastnit se
s hlasem poradním schůze vlády a jednání Výboru.
Požádá-li předseda Rady o slovo, musí mu být udě-
leno.

(4) Předseda Rady se účastní schůzí Poslanecké
sněmovny, Senátu nebo jejich orgánů, pokud jsou
projednávány zprávy nebo stanoviska Rady. Po-
žádá-li předseda Rady o slovo, musí mu být uděleno.

§ 25

(1) Předsedu Rady volí Poslanecká sněmovna
na návrh vlády.

(2) Další 2 členy volí Poslanecká sněmovna, po
jednom na návrh Senátu a na návrh České národní
banky.

(3) Není-li člen Rady navržen tím, kdo je
oprávněn jej navrhnout do 6 měsíců ode dne zániku
nebo skončení funkce člena Rady, může být navržen
jednou pětinou všech poslanců Poslanecké sně-
movny.

(4) Není-li člen Rady zvolen podle odstavců 1
a 2 do 60 dnů ode dne předložení návrhu Poslanecké
sněmovně jen proto, že Poslanecká sněmovna v uve-
dené lhůtě o této věci nehlasovala, platí, že Posla-
necká sněmovna s návrhem souhlasí.

§ 26

(1) Členem Rady může být zvolena pouze fy-
zická osoba, která

a) je plně svéprávná,

b) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný
trestný čin,

c) má ukončené vysokoškolské vzdělání v magis-
terském studijním programu a

d) je v oboru financí či makroekonomie uznáva-
nou a zkušenou osobností s praxí v oboru
v délce nejméně 10 let.

(2) Nikdo nemůže být zvolen do funkce člena
Rady více než dvakrát.

§ 27

(1) S funkcí člena Rady je neslučitelná

a) funkce v politické straně nebo v politickém
hnutí,

b) členství v řídících, dozorčích a kontrolních
orgánech podnikající právnické osoby,

c) funkce poslance, nebo senátora Parlamentu
České republiky,

d) funkce člena vlády,

e) funkce soudce,

f) funkce soudce Ústavního soudu,

g) funkce státního zástupce,

h) funkce poslance Evropského parlamentu,

i) funkce člena Evropské komise,

j) funkce uvolněného člena zastupitelstva územ-
ního samosprávného celku,

k) funkce člena bankovní rady České národní
banky,

l) výdělečná činnost s výjimkou činnosti vědecké,
literární, publicistické, umělecké a pedagogické
a s výjimkou správy vlastního majetku,

m) jakákoliv jiná činnost, která může způsobit střet
zájmů mezi prováděním této činnosti a činností
člena Rady.

(2) Členem Rady nesmí být zvolena osoba,
která nesplňuje předpoklady podle zákona stanovu-
jícího předpoklady pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech a organizacích19) nebo která
v předchozích 3 letech vykonávala funkci prezidenta
republiky, člena vlády, člena bankovní rady České
národní banky, poslance či senátora Parlamentu.

§ 28

(1) Funkční období člena Rady je 6 let.
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19) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších
předpisů.



(2) Funkční období počíná dnem zvolení, je-li
funkce člena Rady neobsazena, jinak dnem následu-
jícím po dni skončení funkčního období dosavad-
ního člena Rady, za něhož je nový člen Rady zvolen.
Nový člen Rady se volí nejpozději 2 měsíce před
řádným uplynutím funkčního období člena Rady.
V ostatních případech je člen Rady do funkce na-
vržen tak, aby období ode dne zániku funkce člena
Rady do dne zvolení nového člena Rady nebylo delší
než 90 dní.

(3) Člen Rady, jehož funkční období skončilo,
vykonává svou funkci do dne složení slibu nově zvo-
leného člena Rady.

§ 29

(1) Člen Rady se ujímá výkonu funkce slože-
ním slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny,
ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy
zanikla funkce dosavadního člena Rady.

(2) Slib člena Rady zní: „Slibuji na svou čest
a svědomí, že funkci člena Národní rozpočtové rady
budu vykonávat nezávisle a nestranně, v souladu
s právním řádem České republiky.“

(3) Odmítne-li člen Rady složit slib nebo složí-
-li slib s výhradou, hledí se na něj, jako by nebyl
zvolen.

§ 30

(1) Funkce člena Rady zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem bezprostředně následujícím po dni doru-
čení písemně učiněného vzdání se funkce před-
sedovi Poslanecké sněmovny, anebo pozdějším
dnem uvedeným v doručeném vzdání se funkce,

c) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byla
omezena jeho svéprávnost,

d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl
odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo

e) smrtí, prohlášením za nezvěstného nebo prohlá-
šením za mrtvého.

(2) Poslanecká sněmovna odvolá člena Rady,
začal-li vykonávat funkci nebo činnost neslučitelnou
s funkcí člena Rady podle § 27 odst. 1.

(3) Člen Rady může být Poslaneckou sněmov-
nou odvolán ze své funkce, nevykonává-li funkci po
dobu delší než 6 měsíců.

§ 31

(1) Rada zasedá nejméně dvakrát za kalendářní
měsíc. Zasedání Rady svolává předseda Rady nebo
jiný člen Rady, nebyl-li její předseda dosud zvolen.
Požádá-li písemně některý z členů Rady o svolání
mimořádného zasedání, svolá předseda Rady toto
zasedání bezodkladně.

(2) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna vět-
šina členů Rady. Rada přijímá svá rozhodnutí větši-
nou hlasů členů Rady.

(3) Jednání Rady se řídí jednacím řádem Rady.

(4) Sídlem Rady je Praha.

§ 32

(1) Zřizuje se Úřad Rady, který zajišťuje úkoly
spojené s odborným, organizačním, administrativ-
ním, personálním a technickým zabezpečením čin-
nosti Rady. V čele Úřadu Rady stojí vedoucí Úřadu
Rady.

(2) Úřad Rady je organizační složkou státu
a účetní jednotkou. V pracovněprávních vztazích
jedná jménem státu vedoucí Úřadu Rady.

(3) Vedoucího Úřadu Rady jmenuje a odvolává
Rada. Vedoucí Úřadu Rady je podřízen předsedovi
Rady.

§ 33

(1) Výdaje na činnost Rady a Úřadu Rady jsou
hrazeny ze samostatné kapitoly státního rozpočtu.

(2) Rada předkládá návrh rozpočtu a středně-
dobý výhled rozpočtu Úřadu Rady na 2 další roky
ministerstvu a Rozpočtovému výboru Poslanecké
sněmovny.

(3) Výroční zprávu podle zákona o účetnictví
a zprávu o plnění rozpočtu Rada předkládá nejpoz-
ději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku mi-
nisterstvu a Rozpočtovému výboru Poslanecké sně-
movny. Výroční zprávu Rada zveřejní na svých in-
ternetových stránkách.

(4) Účetní závěrka Úřadu Rady je ověřována
auditorem.
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ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ

§ 34

Přechodná ustanovení

(1) Veřejná instituce, která přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona neměla povinnost sestavit
rozpočet, přiloží k návrhu rozpočtu podle § 5
odst. 3 informace o schváleném rozpočtu na běžný
rok, údaje o očekávaných skutečnostech běžného
roku a údaje o skutečném plnění rozpočtu za před-
cházející rok poprvé v roce 2019.

(2) Ministerstvo navyšuje částku stanovenou
podle § 10 odst. 1 pro rok

a) 2018 až o výši 0,5 % ministerstvem prognózo-
vaného nominálního hrubého domácího pro-
duktu na rok 2018,

b) 2019 až o výši 0,25 % ministerstvem prognózo-
vaného nominálního hrubého domácího pro-
duktu na rok 2019.

(3) Pro účely § 11 se částka celkových výdajů
sektoru veřejných institucí za rok

a) 2018 vypočtená zpětně v roce 2019 navyšuje
o částku použitou ministerstvem v roce 2018
podle odstavce 2 písm. a),

b) 2019 vypočtená zpětně v roce 2020 navyšuje
o částku použitou ministerstvem v roce 2019
podle odstavce 2 písm. b).

(4) Postup podle § 11 se uplatní poprvé v roce
2019. Výše nápravné složky z předchozího roku
podle § 11 odst. 1 se v roce 2019 stanoví jako nulová
hodnota.

(5) Při první volbě členů Rady podle § 25 po
nabytí účinnosti tohoto zákona je funkční období
předsedy Rady 6 let, člena navrženého Senátem
4 roky a člena navrženého Českou národní ban-
kou 2 roky.

§ 35

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017, s výjimkou § 17 odst. 3, který nabývá účin-
nosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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24

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2017,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

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. 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. a zákona č. 295/2009 Sb., se za slova
„státní pokladnu České republiky,“ vkládají slova
„fiskální politiku, makroekonomické a fiskální pro-
gnózy pro přípravu státního rozpočtu a rozpočtů
státních fondů,“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí

ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní Republiky,
České republiky a Slovenské republiky

Čl. II

V zákoně č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního
soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze
dne 26. listopadu 1992 vyhlášeného v částce 116/
/1992 Sb., zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/
/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 151/
/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/
/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 250/
/2014 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se v § 1 písm. d)

slova „a u Nejvyššího správního soudu“ nahrazují
slovy „ , u Nejvyššího správního soudu a v Národní
rozpočtové radě“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně
České republiky

Čl. III

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní
pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/
/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995
Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb.,
zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zá-
kona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona
č. 455/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona
č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona
č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona
č. 256/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona
č. 128/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění
takto:

1. § 6 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

„§ 6

(1) Pojišťovna každý kalendářní rok sestavuje
zdravotně pojistný plán na následující kalendářní
rok (dále jen „zdravotně pojistný plán“) a výhled
nejméně na dva další kalendářní roky následující po
roce, na který je sestaven zdravotně pojistný plán
(dále jen „výhled“). Při sestavování zdravotně pojist-
ného plánu se vychází z výhledu.

(2) Zdravotně pojistný plán je zpravidla sesta-
vován jako vyrovnaný, přičemž vyrovnaným zdra-
votně pojistným plánem se pro účely tohoto zákona
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rozumí takový plán, ve kterém plánované výdaje ne-
překračují součet plánovaných příjmů.

(3) Zdravotně pojistný plán může být sestaven
jako

a) přebytkový, jestliže je část příjmů daného roku
určena k využití až v následujících letech; tyto
příjmy musí být v takovém zdravotně pojistném
plánu vymezeny, nebo

b) schodkový, jestliže je schodek možné uhradit
finančními zůstatky na fondech z minulých let
při zachování zůstatku rezervního fondu nej-
méně ve výši podle § 7 odst. 1 písm. b); způsob
úhrady schodku musí být v takovém zdravotně
pojistném plánu vymezen.

(4) Pojišťovna hospodaří v souladu se schvále-
ným zdravotně pojistným plánem nebo provizoriem.

(5) Pojišťovna je povinna zajistit prostřednic-
tvím auditora13) nebo právnické osoby, která je za-
psána v seznamu auditorů13), (dále jen „auditor“)

a) ověření účetní závěrky Pojišťovny,

b) ověření návrhu výroční zprávy Pojišťovny za
příslušný rok.

(6) Pojišťovna je povinna v návaznosti na ter-
míny stanovené jiným zákonem pro předkládání ná-
vrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu
předložit Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu
financí návrh zdravotně pojistného plánu na násle-
dující kalendářní rok, účetní závěrku, návrh výroční
zprávy za minulý kalendářní rok včetně zprávy au-
ditora a pro informaci také výhled.

(7) Zdravotně pojistný plán a výhled obsahují
údaje o Pojišťovně, plán příjmů a výdajů Pojišťovny
včetně členění podle jednotlivých fondů, předpoklá-
daný vývoj struktury pojištěnců, údaje o rozsahu
hrazených služeb zajišťovaných Pojišťovnou, plán
vývoje sítě smluvních poskytovatelů hrazených slu-
žeb včetně informace o zajištění dostupnosti hraze-
ných služeb a plán provozních nákladů. Podrobnou
strukturu obsahu informací podle věty první a způ-
sob předkládání zdravotně pojistného plánu a vý-
hledu stanoví Ministerstvo zdravotnictví společně
s Ministerstvem financí vyhláškou.

(8) Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo fi-
nancí posoudí předložený návrh zdravotně pojistné-
ho plánu z hlediska souladu s právními předpisy

a z hlediska souladu s veřejným zájmem podle zá-
kona o veřejném zdravotním pojištění.

(9) V případě, kdy Ministerstvo zdravotnictví
a Ministerstvo financí po posouzení souladu návrhu
zdravotně pojistného plánu s právními předpisy a ve-
řejným zájmem podle zákona o veřejném zdravot-
ním pojištění zjistí, že návrh zdravotně pojistného
plánu není s těmito hledisky v rozporu, předloží ná-
vrh zdravotně pojistného plánu vládě.

(10) V případě, kdy Ministerstvo zdravotnictví
a Ministerstvo financí zjistí, že návrh zdravotně po-
jistného plánu odporuje právním předpisům anebo
veřejnému zájmu podle zákona o veřejném zdravot-
ním pojištění, vrátí Pojišťovně návrh zdravotně po-
jistného plánu s výzvou k přepracování. Pojišťovna
předloží přepracovaný návrh zdravotně pojistného
plánu do 30 dnů ode dne doručení výzvy.

(11) Návrh zdravotně pojistného plánu, účetní
závěrku a návrh výroční zprávy za minulý rok
schvaluje na návrh vlády Poslanecká sněmovna
Parlamentu v návaznosti na termíny projednávání
návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného
účtu.

(12) Nebude-li zdravotně pojistný plán Pojiš-
ťovny schválen před 1. lednem příslušného kalendář-
ního roku, řídí se činnost Pojišťovny do schválení
zdravotně pojistného plánu provizoriem stanove-
ným Ministerstvem zdravotnictví v dohodě s Minis-
terstvem financí. Základem pro stanovení provizoria
je návrh zdravotně pojistného plánu na příslušný ka-
lendářní rok.

(13) Schválený zdravotně pojistný plán, nebo
do schválení zdravotně pojistného plánu provizo-
rium, výroční zprávu a účetní závěrku Pojišťovna
zveřejní na svých internetových stránkách.

(14) Při uplatnění opatření podle zákona o pra-
vidlech rozpočtové odpovědnosti může být zdra-
votně pojistný plán navržen podle odstavce 3
písm. b) jen v případě, že schodek bude možné uhra-
dit nejvýše jednou třetinou finančních zůstatků Po-
jišťovny z minulých let nebo návratnou finanční vý-
pomocí.

13) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých
zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších před-
pisů.“.

2. V § 7 odst. 2 se slova „ , a finanční pro-
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středky podle § 6 odst. 7“ nahrazují slovy „ , zdro-
jem fondu mohou být také finanční prostředky z vý-
nosu z pokut, přirážek k pojistnému a penále uklá-
daných podle jiných právních předpisů upravujících
veřejné zdravotní pojištění a přijatých Pojišťovnou
v průběhu kalendářního roku; tyto příděly do fondu
prevence lze v průběhu kalendářního roku provádět
zálohově tak, aby jejich celková výše za kalendářní
rok nepřekročila 0,3 % celkového objemu příjmů
pojistného po přerozdělení provedeném podle zá-
kona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění“.

3. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

„§ 9a

Pojišťovna podává Ministerstvu zdravotnictví
a Ministerstvu financí

a) informace o celkových příjmech a výdajích
a vlastnictví cenných papírů k poslednímu dni
kalendářního měsíce, a to do 25 dnů po skon-
čení tohoto kalendářního měsíce,

b) informace o stavu zůstatků na jejích bankovních
účtech k poslednímu dni kalendářního měsíce,
a to do 15 dnů po skončení tohoto kalendářního
měsíce,

c) informace o stavu svých závazků a pohledávek
k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to do
45 dnů po skončení tohoto kalendářního mě-
síce.“.

4. V § 20 odst. 1 písm. b) se za slovo „plánu,“
vkládá slovo „výhledu,“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení

Čl. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb.,
zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zá-
kona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona

č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zá-
kona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona
č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zá-
kona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona
č. 213/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění
takto:
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1. V § 36 se na konci písmene zj) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno zk), které zní:

„zk) členů Národní rozpočtové rady Úřad Národní
rozpočtové rady.“.

2. V § 38 odst. 1 a v § 83a se slova „až zj)“
nahrazují slovy „až zk)“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Čl. V

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve
znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb.,
zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zá-
kona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona
č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona
č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona
č. 117/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 351/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona
č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona
č. 256/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona
č. 128/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a výhledu zdravotně pojistného plánu na nej-
méně dva další kalendářní roky následující po roce,
na který je sestaven zdravotně pojistný plán (dále jen
„výhled“)“.

2. V § 10 odst. 2 písm. a) se za slovo „plánu,“
vkládá slovo „výhledu,“.

3. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:

„§ 13a

Zaměstnanecká pojišťovna podává Ministerstvu
zdravotnictví a Ministerstvu financí

a) informace o celkových příjmech a výdajích
a vlastnictví cenných papírů k poslednímu dni
kalendářního měsíce, a to do 25 dnů po skon-
čení tohoto kalendářního měsíce,

b) informace o stavu zůstatků na jejích bankovních
účtech k poslednímu dni kalendářního měsíce,
a to do 15 dnů po skončení tohoto kalendářního
měsíce,

c) informace o stavu svých závazků, pohledávek
k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to do
45 dnů po skončení tohoto kalendářního mě-
síce.“.

4. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

„§ 15

(1) Zaměstnanecká pojišťovna každý kalendářní
rok sestavuje zdravotně pojistný plán a výhled. Při
sestavování zdravotně pojistného plánu se vychází
z výhledu.

(2) Zdravotně pojistný plán je zpravidla sesta-
vován jako vyrovnaný, přičemž vyrovnaným zdra-
votně pojistným plánem se pro účely tohoto zákona
rozumí takový plán, ve kterém plánované výdaje ne-
překračují součet plánovaných příjmů.

(3) Zdravotně pojistný plán může být sestaven
jako

a) přebytkový, jestliže je část příjmů daného roku
určena k využití až v následujících letech; tyto
příjmy musí být v takovém zdravotně pojistném
plánu vymezeny, nebo

b) schodkový, jestliže je schodek možné uhradit
finančními zůstatky na fondech z minulých let
při zachování zůstatku rezervního fondu nej-
méně ve výši podle § 18 odst. 1; způsob úhrady
musí být v takovém zdravotně pojistném plánu
vymezen.

(4) Zaměstnanecká pojišťovna hospodaří v sou-
ladu se schváleným zdravotně pojistným plánem
nebo provizoriem.

(5) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna zajis-
tit prostřednictvím auditora26) nebo právnické oso-
by, která je zapsána v seznamu auditorů26), (dále jen
„auditor“)

a) ověření účetní závěrky zaměstnanecké pojišťov-
ny,

b) ověření návrhu výroční zprávy zaměstnanecké
pojišťovny za příslušný rok.

(6) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna v ná-
vaznosti na termíny stanovené jiným zákonem pro
předkládání návrhu státního rozpočtu a státního zá-
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věrečného účtu předložit Ministerstvu zdravotnictví
a Ministerstvu financí návrh zdravotně pojistného
plánu na následující kalendářní rok, účetní závěrku,
návrh výroční zprávy za minulý kalendářní rok
včetně zprávy auditora a pro informaci také výhled.

(7) Zdravotně pojistný plán a výhled obsahují
údaje o zaměstnanecké pojišťovně, plán příjmů a vý-
dajů zaměstnanecké pojišťovny včetně členění podle
jednotlivých fondů, předpokládaný vývoj struktury
pojištěnců, údaje o rozsahu hrazených služeb zajiš-
ťovaných zaměstnaneckou pojišťovnou, plán vývoje
sítě smluvních poskytovatelů hrazených služeb
včetně informace o zajištění dostupnosti hrazených
služeb a plán provozních nákladů. Podrobnou struk-
turu obsahu informací podle věty první a způsob
předkládání zdravotně pojistného plánu a výhledu
stanoví Ministerstvo zdravotnictví společně s Minis-
terstvem financí vyhláškou.

(8) Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo fi-
nancí posoudí předložený návrh zdravotně pojistné-
ho plánu z hlediska souladu s právními předpisy
a z hlediska souladu s veřejným zájmem podle zá-
kona o veřejném zdravotním pojištění.

(9) V případě, kdy Ministerstvo zdravotnictví
a Ministerstvo financí po posouzení souladu návrhu
zdravotně pojistného plánu s právními předpisy a ve-
řejným zájmem podle zákona o veřejném zdravot-
ním pojištění zjistí, že návrh zdravotně pojistného
plánu není s těmito hledisky v rozporu, předloží ná-
vrh zdravotně pojistného plánu vládě.

(10) V případě, kdy Ministerstvo zdravotnictví
a Ministerstvo financí zjistí, že návrh zdravotně po-
jistného plánu odporuje právním předpisům anebo
veřejnému zájmu podle zákona o veřejném zdravot-
ním pojištění, vrátí zaměstnanecké pojišťovně návrh
zdravotně pojistného plánu s výzvou k přepracování.
Zaměstnanecká pojišťovna předloží přepracovaný
návrh zdravotně pojistného plánu do 30 dnů ode
dne doručení výzvy.

(11) Návrh zdravotně pojistného plánu, účetní
závěrku a návrh výroční zprávy za minulý rok
schvaluje na návrh vlády Poslanecká sněmovna Par-
lamentu v návaznosti na termíny projednávání ná-
vrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.

(12) Nebude-li zdravotně pojistný plán zaměst-
nanecké pojišťovny schválen před 1. lednem přísluš-
ného kalendářního roku, řídí se činnost zaměstna-

necké pojišťovny do schválení zdravotně pojistného
plánu provizoriem stanoveným Ministerstvem zdra-
votnictví v dohodě s Ministerstvem financí. Zákla-
dem pro stanovení provizoria je návrh zdravotně
pojistného plánu na příslušný kalendářní rok.

(13) Schválený zdravotně pojistný plán, nebo
do schválení zdravotně pojistného plánu provizo-
rium, výroční zprávu a účetní závěrku zaměstna-
necká pojišťovna zveřejní na svých internetových
stránkách.

(14) Při uplatnění opatření podle zákona o pra-
vidlech rozpočtové odpovědnosti může být zdra-
votně pojistný plán navržen podle odstavce 3
písm. b) jen v případě, že schodek bude možné uhra-
dit nejvýše jednou třetinou finančních zůstatků za-
městnanecké pojišťovny z minulých let nebo návrat-
nou finanční výpomocí.

26) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých
zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších před-
pisů.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. VI

V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 8 zákona č. 589/
/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zá-
kona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona
č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se za slova
„členové Rady Ústavu pro studium totalitních re-
žimů,“ vkládají slova „členové Národní rozpočtové
rady,“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. VII

V § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb.,
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o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 18/2000
Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 158/2009 Sb. a zá-
kona č. 250/2014 Sb., se za slova „členové Rady Čes-
kého telekomunikačního úřadu,“ vkládají slova „čle-
nové Národní rozpočtové rady,“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů státní

moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu

Čl. VIII

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náleži-
tostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona
č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 269/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 267/2011
Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/
/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/
/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 185/2014 Sb. a zákona
č. 359/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. f) se slova „(dále jen „představi-
tel“)“ zrušují a za slova „režimů“ se vkládají slova
„ , člena Národní rozpočtové rady“.

2. V § 1 se na konci textu písmene f) doplňují
slova „(dále jen „představitel“)“.

3. V § 7 odst. 1 se slova „a člena Nejvyššího
kontrolního úřadu,“ nahrazují slovy „ , člena Nej-
vyššího kontrolního úřadu a člena Národní rozpoč-
tové rady,“.

4. V části druhé se doplňuje hlava devátá, která
včetně nadpisu zní:

„HLAVA DEVÁTÁ

NÁLEŽITOSTI ČLENA NÁRODNÍ
ROZPOČTOVÉ RADY

Plat

§ 27f

Členu Národní rozpočtové rady náleží plat
určený z platové základny platovým koeficientem
ve výši 1,30.

§ 27g

Předsedovi Národní rozpočtové rady náleží plat
určený z platové základny platovým koeficientem ve
výši 2,06.

§ 27h

Náhrady výdajů

Členovi Národní rozpočtové rady náleží
a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1

písm. a), c) a f), a to

1. předsedovi Národní rozpočtové rady ve výši
33 % platové základny,

2. členovi ve výši 25 % platové základny,

b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1
písm. d), e), h) a ch),

c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve
výši určené násobkem sazby stanovené zvlášt-
ním předpisem pro zaměstnance v pracovním
poměru2); násobek sazby činí u předsedy Ná-
rodní rozpočtové rady 2,5 a u člena Národní
rozpočtové rady 2,0.

§ 27i

Naturální plnění

Předsedovi Národní rozpočtové rady náleží na-
turální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b).“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o vysokých školách

Čl. IX

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
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a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vy-
sokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.,
zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zá-
kona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona
č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona
č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona 48/2013 Sb. a zákona
č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 písm. c) se za slovo „rozpočet“
vkládají slova „a střednědobý výhled“.

2. V § 15 odst. 2 písm. b) se za slovo „rozpo-
čet“ vkládají slova „a střednědobý výhled“.

3. V nadpisu § 18 se za slovo „Rozpočet“ vklá-
dají slova „a střednědobý výhled“.

4. V § 18 odstavec 1 zní:

„(1) Veřejná vysoká škola hospodaří podle roz-
počtu, který nesmí být sestavován jako deficitní. Ve-
řejná vysoká škola sestavuje rozpočet na kalendářní
rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně
2 další následující roky.“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o Sbírce zákonů
a o Sbírce mezinárodních smluv

Čl. X

V § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/1999 Sb.,
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve
znění zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.
a zákona č. 275/2012 Sb., se slovo „nebo“ nahrazuje
čárkou a za slovo „banky“ se vkládají slova „nebo
Národní rozpočtové rady“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna rozpočtových pravidel

Čl. XI

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravi-

dlech 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., zá-
kona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona
č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona
č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona
č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona
č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. zákona
č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014
Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb.,
zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zá-
kona č. 135/2016 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se
mění takto:

1. V § 4 odst. 3 se za slovo „sestavuje“ vkládá
slovo „nejméně“.

2. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Návrh zákona o státním rozpočtu vypra-
covává ministerstvo v součinnosti se správci kapitol,
územními samosprávnými celky, dobrovolnými
svazky obcí, Regionálními radami regionů sou-
držnosti a státními fondy.“.

3. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Celkové výdaje státního rozpočtu v návrhu
zákona o státním rozpočtu ministerstvo stanoví na
základě částky výdajového rámce státního rozpočtu
a státních fondů schválené vládou podle zákona
upravujícího pravidla rozpočtové odpovědnosti,
která je v něm uvedena jako částka na rok bezpro-
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středně následující po běžném roce (dále jen „další
rok“); ministerstvo tuto částku upraví o

a) změnu prognózovaných celkových příjmů
včetně příjmů prostředků z rozpočtu Evropské
unie a z finančních mechanismů na příslušný
rok upravených o vliv hospodářského cyklu
a o vliv jednorázových a přechodných operací,

b) vliv významného zhoršení ekonomického vý-
voje, pokud ministerstvo předpovídá v daném
čtvrtletí meziroční pokles hrubého domácího
produktu očištěného o cenové vlivy o nejmé-
ně 3 %,

c) vliv zhoršování bezpečnostní situace státu spo-
jené s vyhlášením mimořádných opatření vlá-
dou ke zvýšení jeho obranyschopnosti,

d) vliv odstraňování následků živelních pohrom,

e) 0,3 % této částky, jestliže je to třeba k tomu,
aby byly vzaty v úvahu vlivy, s kterými se při
stanovení této částky nepočítalo,

a takto určenou částku rozdělí na nekonsolidované
celkové výdaje státního rozpočtu a celkové výdaje
jednotlivých státních fondů a uvede nekonsolido-
vané výdaje státního rozpočtu v návrhu zákona
o státním rozpočtu jako celkové výdaje tohoto roz-
počtu; jakékoliv odchýlení od rozpočtové strategie
sektoru veřejných institucí schválené vládou musí
být řádně odůvodněno.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako od-
stavce 3 až 7.

4. V § 8 odst. 3 větě třetí se slovo „a“ nahrazuje
čárkou a na konci textu věty se doplňují slova
„a Úřad Národní rozpočtové rady“.

5. V § 8 odst. 4 a v § 24 odst. 8 se slova „úřad
a“ nahrazují slovem „úřad,“ a za slovo „práv“ se
vkládají slova „a Úřad Národní rozpočtové rady“.

6. V § 8 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „4“.

7. V § 8 odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „4“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

8. V § 8 odst. 7 větě první se slova „a návrh
střednědobého výdajového rámce (§ 8a odst. 1)“
zrušují.

9. V § 8 odst. 7 větě druhé se slovo „je“ nahra-
zuje slovy „návrh zákona o státním rozpočtu“.

10. § 8a se včetně nadpisu zrušuje.

11. V nadpisu § 8b se slova „a střednědobých
výdajových rámců“ zrušují.

12. V § 8b se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 1 až 4.

13. V § 8b odstavec 1 zní:

„(1) Na základě částky určené podle § 8 odst. 2
a případných úkolů, které ministerstvu v souvislosti
s jejím dalším použitím uložila vláda, vypracuje mi-
nisterstvo pro

a) návrh zákona o státním rozpočtu na další rok
předběžný návrh příjmů a výdajů v členění po-
dle kapitol,

b) návrh střednědobého výhledu předběžný návrh
příjmů a výdajů státního rozpočtu a státních
fondů v členění podle kapitol a státních fondů,

c) účely sdělení podle odstavce 2 věty druhé návrh
celkových výdajů jednotlivých státních fondů
a předloží jej vládě do 31. května běžného roku;
vláda jej projedná a po případných úpravách jej
jakožto předběžný návrh schválí do 20. června
téhož roku.“.

14. V § 8b odst. 2 se slova „schválené vládou“
zrušují a číslo „2“ se nahrazuje číslem „1“.

15. V § 8b odst. 3 úvodní části ustanovení se
číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

16. V § 36 se za odstavec 8 vkládá nový odsta-
vec 9, který zní:

„(9) Ministerstvo sděluje Národní rozpočtové
radě výši rezervy peněžních prostředků při financo-
vání státního dluhu, která se vyjádřená jako pro-
centní podíl na hrubém domácím produktu odečítá
od výše dluhu sektoru veřejných institucí.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. XII

V zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení výnosů některých daní územním samospráv-
ným celkům a některým státním fondům (zákon
o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
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č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/
/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/
/2011 Sb., zákona č. 295/2012 Sb., zákona č. 500/
/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 391/2015
Sb., se za § 6 vkládají nové § 6a až 6d, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 6a

Pozastavení převodu podílu na výnosu daní

(1) Nesníží-li územní samosprávný celek svůj
dluh podle zákona o pravidlech rozpočtové odpo-
vědnosti a jeho dluh k následujícímu rozvahovému
dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky, Ministerstvo financí v následují-
cím kalendářním roce rozhodne o pozastavení pře-
vodu jeho podílu na výnosu daní ve výši 5 % z roz-
dílu mezi dosaženým dluhem a 60 % průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

(2) Pozastaven může být převod podílu územ-
ního samosprávného celku na výnosu

a) daně z přidané hodnoty,

b) daní z příjmů právnických osob, s výjimkou
daně z příjmů právnických osob, jejímž poplat-
níkem je příslušný územní samosprávný celek.

(3) Správce daně na základě rozhodnutí Minis-
terstva financí nepřevede podíl územního samo-
správného celku na výnosu daní do výše uvedené
v rozhodnutí.

§ 6b

Zrušení pozastavení převodu podílu z moci úřední

(1) Nepřevyšuje-li dluh územního samospráv-
ného celku, jemuž byl pozastaven převod podílu na
výnosu daní, k následujícímu rozvahovému dni
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky, Ministerstvo financí rozhodne o zrušení poza-
stavení převodu podílu na výnosu daní.

(2) Správce daně převede podíl na výnosu daní,
jehož pozastavení převodu bylo zrušeno, územnímu
samosprávnému celku do 14 dnů ode dne, kdy ob-
držel rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení po-
zastavení převodu podílu na výnosu daní.

§ 6c

Zrušení pozastavení převodu podílu na žádost

(1) Územní samosprávný celek může požádat

Ministerstvo financí o zrušení pozastavení převodu
podílu na výnosu daní k uhrazení svého dluhu
vzniklého do konce rozpočtového roku, v němž
dluh územního samosprávného celku převýšil
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky.

(2) Územní samosprávný celek v žádosti uvede
výši podílu na výnosu daně, o jehož zrušení poza-
stavení převodu žádá, a dluh, k jehož úhradě bude
použit.

(3) Ministerstvo financí v rozhodnutí uvede
výši podílu na výnosu daně, jehož pozastavení pře-
vodu se zrušuje, a dluh, na jehož úhradu je podíl
určen.

§ 6d

Převod podílu po zrušení pozastavení na žádost

(1) Správce daně převede podíl na výnosu daní
územnímu samosprávnému celku do 14 dnů ode
dne, kdy obdržel rozhodnutí o žádosti o zrušení po-
zastavení převodu podílu.

(2) Územní samosprávný celek použije převe-
dený podíl na výnosu daní na úhradu dluhu uvede-
ného v rozhodnutí do 90 dnů od připsání na jeho
účet.

(3) Územní samosprávný celek účtuje o převe-
deném podílu odděleně.

(4) Nepoužije-li územní samosprávný celek
podíl na výnosu daní převedený podle odstavce 1
na úhradu dluhu uvedeného v rozhodnutí do
90 dnů ode dne jejich připsání na svůj účet, Minis-
terstvo financí rozhodne o dalším pozastavení podílu
územního samosprávného celku na výnosu daní ve
výši peněžních prostředků, které nebyly použity na
úhradu dluhu.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

Čl. XIII

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
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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 § 16b písm. f) se zrušují slova „přijaté
půjčky, úvěry a“.

2. V § 16b se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Regionální rada nesmí přijmout zápůjčku
nebo úvěr s výjimkou kontokorentního nebo revol-
vingového úvěru.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

Čl. XIV

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech 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. 457/
/2011 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 § 2 odst. 1 se slova „rozpočtovým výhle-
dem“ nahrazují slovy „střednědobým výhledem roz-
počtu“.

2. V § 2 odst. 2 se slovo „a“ nahrazuje slovem
„nebo“.

3. Nadpis § 3 zní: „Střednědobý výhled roz-
počtu“.

4. V § 3 odst. 1 se slova „Rozpočtový výhled je
pomocným“ nahrazují slovy „Střednědobý výhled
rozpočtu je“.

5. V § 3 odst. 2 se slova „Rozpočtový výhled“
nahrazují slovy „Střednědobý výhled rozpočtu“
a slovo „zejména“ se zrušuje.

6. V § 3 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na svých interne-
tových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva územního samosprávného celku. Na
internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění
návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn
v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o pří-
jmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodo-
bých závazcích a pohledávkách. Územní samo-
správný celek současně oznámí na úřední desce,
kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zve-
řejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení střed-
nědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané
územního samosprávného celku uplatnit písemně
ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně
při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

(4) Územní samosprávný celek zveřejní střed-
nědobý výhled rozpočtu na svých internetových
stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a sou-
časně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout
do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být
zpřístupněn až do schválení nového střednědobého
výhledu rozpočtu.“.

7. Nadpis § 4 zní: „Rozpočet“.

8. V § 4 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje slovem
„nebo“.

9. V § 4 odst. 3 se slova „z rozpočtového vý-
hledu“ nahrazují slovy „ze střednědobého výhledu
rozpočtu“.

10. V § 4 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Při uplatnění opatření podle zákona o pra-
vidlech rozpočtové odpovědnosti může být rozpočet
územního samosprávného celku schválen jako
schodkový jen v případě, že schodek bude možné
uhradit finančními prostředky z minulých let nebo
návratnou finanční výpomocí. Smluvně zabezpeče-
nou půjčkou5), úvěrem6) nebo příjmem z prodeje
komunálních dluhopisů územního samosprávného
celku je možné uhradit pouze schodek vzniklý z dů-
vodu předfinancování projektů spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské unie.“.
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Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7
a 8.

11. V nadpisu § 11 se slovo „Vypracování“ na-
hrazuje slovy „Sestavení a zveřejnění“.

12. V § 11 odstavec 1 zní:

„(1) Územní samosprávný celek sestavuje roz-
počet v návaznosti na svůj střednědobý výhled roz-
počtu a na základě

a) údajů z rozpisu státního rozpočtu nebo rozpoč-
tového provizoria, jímž státní rozpočet určuje
své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotli-
vých obcí,

b) v případě obce též údajů z rozpočtu kraje, jímž
rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům
obcí v kraji.“.

13. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh
rozpočtu na svých internetových stránkách a na
úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení
jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územ-
ního samosprávného celku10). Na internetových
stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na
úřední desce může být návrh zveřejněn v užším roz-
sahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a vý-
dajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek
druhového třídění rozpočtové skladby. Územní
samosprávný celek současně oznámí na úřední desce,
kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno na-
hlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí
trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu
rozpočtu mohou občané příslušného územního
samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě sta-
novené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho pro-
jednávání na zasedání zastupitelstva.“.

14. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Územní samosprávný celek zveřejní roz-
počet na svých internetových stránkách do 30 dnů
ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední
desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde
je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto
způsobem musí být zpřístupněn až do schválení roz-
počtu na následující rozpočtový rok.“.

15. § 11a včetně nadpisu zní:

„§ 11a

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu
a rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti

(1) Regionální rada regionu soudržnosti zve-
řejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
svých internetových stránkách a na úřední desce nej-
méně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání
na zasedání výboru Regionální rady regionu sou-
držnosti. Na internetových stránkách se zveřejňuje
úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh
zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň
údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech
a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Regio-
nální rada regionu soudržnosti současně oznámí na
úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu
rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do
jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do
schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připo-
mínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
mohou občané kraje, jehož územím je vymezen re-
gion soudržnosti, uplatnit písemně ve lhůtě stano-
vené při jeho zveřejnění.

(2) Regionální rada regionu soudržnosti zve-
řejní střednědobý výhled rozpočtu na svých interne-
tových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení
a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout
do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být
zpřístupněn až do schválení nového střednědobého
výhledu rozpočtu.

(3) Regionální rada regionu soudržnosti zve-
řejní návrh rozpočtu na svých internetových strán-
kách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem
zahájení jeho projednávání na zasedání výboru Re-
gionální rady regionu soudržnosti. Na internetových
stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na
úřední desce může být návrh zveřejněn v užším roz-
sahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a vý-
dajích v třídění podle nejvyšších jednotek druhového
třídění rozpočtové skladby. Regionální rada regionu
soudržnosti současně oznámí na úřední desce, kde je
návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahléd-
nout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat
až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu roz-
počtu mohou občané kraje, jehož územím je vyme-
zen region soudržnosti, uplatnit písemně ve lhůtě
stanovené při jeho zveřejnění.

(4) Regionální rada regionu soudržnosti zve-
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řejní rozpočet na svých internetových stránkách do
30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na
úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě
a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schvá-
lení rozpočtu na následující rozpočtový rok.“.

16. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

„(2) Pravidly rozpočtového provizoria se řídí
hospodaření územního samosprávného celku i po
dobu pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva
územního samosprávného celku, kterým byl schvá-
len jeho rozpočet, podle zvláštního zákona26).

26) § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších přepisů.
§ 82 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
§ 107 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

17. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Při uplatnění opatření podle zákona o pra-
vidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční vý-
daje územního samosprávného celku stanovené
v pravidlech rozpočtového provizoria překročit
jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro
předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit
pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se
zvýšením financování výdajů stanovených jiným zá-
konem nebo v případě výdajů z důvodu předfinan-
cování projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

18. V § 13 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Schválená pravidla rozpočtového provizo-
ria se zveřejňují podle § 11 odst. 4, § 11a odst. 4
a § 39 odst. 7 obdobně.“.

19. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Schválené rozpočtové opatření se zveřej-
ňuje podle § 11 odst. 4, § 11a odst. 4 a § 39 odst. 7
obdobně.“.

20. V § 17 odstavec 6 zní:

„(6) Územní samosprávný celek zveřejní návrh

závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření21) na svých internetových
stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede
dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastu-
pitelstva územního samosprávného celku10). Na in-
ternetových stránkách se zveřejňuje úplné znění ná-
vrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospo-
daření. Na úřední desce může být návrh zveřejněn
v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle
nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové
skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do schválení
závěrečného účtu. Připomínky k návrhu závěreč-
ného účtu mohou občané příslušného územního
samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě sta-
novené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho pro-
jednávání na zasedání zastupitelstva.“.

21. V § 17 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Územní samosprávný celek zveřejní závě-
rečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření na svých internetových stránkách do
30 dnů ode dne jeho schválení10) a současně oznámí
na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické po-
době a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až
do schválení závěrečného účtu za následující rozpoč-
tový rok.“.

22. § 17a včetně nadpisu zní:

„§ 17a

Zveřejnění závěrečného účtu Regionální rady
regionu soudržnosti

(1) Regionální rada regionu soudržnosti zve-
řejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření21) na svých inter-
netových stránkách a na úřední desce nejméně
15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na
zasedání výboru Regionální rady regionu sou-
držnosti. Na internetových stránkách se zveřejňuje
úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření. Na úřední desce může být
návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje
alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu
v třídění podle nejvyšších jednotek druhového tří-
dění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí trvat do
schválení závěrečného účtu. Připomínky k návrhu
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závěrečného účtu mohou občané kraje, jehož úze-
mím je vymezen region soudržnosti, uplatnit pí-
semně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění.

(2) Regionální rada regionu soudržnosti zve-
řejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření na svých internetových
stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a sou-
časně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout
do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být
zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za ná-
sledující rozpočtový rok.“.

23. V § 22a odst. 2 se vkládají nová písmena a)
a b), která znějí:
„a) § 3 odst. 3 nezveřejní návrh střednědobého vý-

hledu rozpočtu,

b) § 3 odst. 4 nezveřejní střednědobý výhled roz-
počtu,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písme-
na c) až e).

24. V § 22a odst. 2 písm. d) se za slovo „roz-
počtu“ vkládají slova „ , návrh rozpočtového opa-
tření, nebo návrh pravidel rozpočtového provizoria“
a slovo „nebo“ se zrušuje.

25. V § 22a odst. 2 se za písmeno d) vkládá
nové písmeno e), které zní:

„e) § 11 odst. 4 nezveřejní rozpočet, rozpočtové
opatření, nebo pravidla rozpočtového provizo-
ria,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

26. V § 22a odst. 2 písm. f) se na konci textu
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“.

27. V § 22a odst. 2 se doplňuje písmeno g),
které zní:

„g) § 17 odst. 8 nezveřejní závěrečný účet.“.

28. V § 22a odst. 3 se za písmeno a) vkládají
písmena b) a c), která znějí:
„b) § 11a odst. 1 nezveřejní návrh střednědobého

výhledu rozpočtu,

c) § 11a odst. 2 nezveřejní střednědobý výhled
rozpočtu,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na d) a e).

29. V § 22a odst. 3 písmeno d) zní:

„d) § 11a odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh
rozpočtového opatření, nebo návrh pravidel
rozpočtového provizoria,“.

30. V § 22a odst. 3 se za písmeno d) vkládá
nové písmeno e), které zní:

„e) § 11a odst. 4 nezveřejní rozpočet, rozpočtové
opatření, nebo pravidla rozpočtového provizo-
ria,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

31. V § 22a odst. 3 písm. f) se za slova „§ 17a“
vkládají slova „odst. 1“, na konci textu se tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“.

32. V § 22a odst. 3 se doplňuje písmeno g),
které zní:

„g) § 17a odst. 1 nezveřejní závěrečný účet.“.

33. V § 22a odst. 4 se za písmeno a) vkládají
nová písmena b) a c), která znějí:

„b) § 39 odst. 4 nezveřejní návrh střednědobého
výhledu rozpočtu,

c) § 39 odst. 5 nezveřejní střednědobý výhled roz-
počtu,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na d) a e).

34. V § 22a odst. 4 písmeno d) zní:

„d) § 39 odst. 6 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh
rozpočtového opatření, nebo návrh pravidel
rozpočtového provizoria,“.

35. V § 22a odst. 4 se za písmeno d) vkládá
nové písmeno e), které zní:

„e) § 39 odst. 7 nezveřejní rozpočet, rozpočtové
opatření, nebo pravidla rozpočtového provizo-
ria,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

36. V § 22a odst. 4 písm. f) se číslice „6“ na-
hrazuje číslicí „9“, na konci textu se tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se slovo „nebo“.

37. V § 22a odst. 4 se doplňuje písmeno g),
které zní:
„g) § 39 odst. 10 nezveřejní závěrečný účet.“.

38. V § 28 se vkládají nové odstavce 1 až 3,
které znějí:

„(1) Příspěvková organizace sestavuje rozpočet
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a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její
zřizovatel.

(2) Rozpočet příspěvkové organizace je plán
výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí
financování činnosti příspěvkové organizace. Roz-
počtový rok je shodný s kalendářním rokem.

(3) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně
2 roky následující po roce, na který je sestavován
rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy
v jednotlivých letech.“.

Dosavadní odstavce 1 až 12 se označují jako od-
stavce 4 až 15.

39. V § 28 odst. 6 se číslo „2“ nahrazuje čís-
lem „5“.

40. V § 28 odst. 13 se slova „7 až 9“ nahrazují
slovy „10 až 12“.

41. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 28a

Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu
a rozpočtu příspěvkové organizace

(1) Příspěvková organizace zveřejní návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na svých interne-
tových stránkách, na internetových stránkách svého
zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nej-
méně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání
zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení
střednědobého výhledu rozpočtu.

(2) Příspěvková organizace zveřejní středně-
dobý výhled rozpočtu na svých internetových strán-
kách, na internetových stránkách svého zřizovatele,
nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů ode
dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do
schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

(3) Příspěvková organizace zveřejní návrh roz-
počtu na svých internetových stránkách, na interne-
tových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem
v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem za-
hájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění
musí trvat až do schválení rozpočtu.

(4) Příspěvková organizace zveřejní rozpočet
na svých internetových stránkách, na internetových
stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě

obvyklým do 30 dnů od jeho schválení. Zveřejnění
musí trvat až do schválení rozpočtu na následující
rozpočtový rok.“.

42. V § 39 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Svazek obcí zveřejní návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách
a na úředních deskách členských obcí nejméně
15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na
zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Na inter-
netových stránkách se zveřejňuje úplné znění ná-
vrhu. Na úředních deskách může být návrh zveřej-
něn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje
o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlou-
hodobých závazcích a pohledávkách. Zveřejnění
musí trvat až do schválení střednědobého výhledu
rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého vý-
hledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplat-
nit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění
nebo ústně při jeho projednávání na zasedání přísluš-
ného orgánu svazku obcí.

(5) Svazek obcí zveřejní střednědobý výhled
rozpočtu na svých internetových stránkách do
30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí
na úředních deskách členských obcí jeho zveřejnění,
s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě
a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schvá-
lení nového střednědobého výhledu rozpočtu.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako od-
stavce 6 až 9.

43. V § 39 odstavec 6 zní:

„(6) Svazek obcí zveřejní návrh rozpočtu na
svých internetových stránkách a na úředních deskách
členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení
jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu
svazku obcí. Na internetových stránkách se zveřej-
ňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Na úředních des-
kách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu,
který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích
rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druho-
vého třídění rozpočtové skladby. Zveřejnění musí
trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu
rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit pí-
semně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo
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ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného
orgánu svazku obcí.“.

44. V § 39 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Svazek obcí zveřejní rozpočet na svých in-
ternetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho
schválení a současně oznámí na úředních deskách
členských obcí jeho zveřejnění s uvedením, kde byl
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno na-
hlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem
musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na
následující rozpočtový rok.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako od-
stavce 8 až 10.

45. V § 39 odstavec 9 zní:

„(9) Svazek obcí zveřejní návrh závěrečného
účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospo-
daření21) na svých internetových stránkách a na
úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání
příslušného orgánu svazku obcí. Na internetových
stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na
úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším
rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění pří-
jmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a zá-
věr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného
účtu. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou
občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě sta-
novené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho pro-
jednávání na zasedání příslušného orgánu svazku
obcí.“.

46. V § 39 se za odstavec 9 vkládá nový odsta-
vec 10, který zní:

„(10) Svazek obcí zveřejní závěrečný účet
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
na svých internetových stránkách do 30 dnů od jeho
schválení a současně vyvěsí na úředních deskách
členských obcí oznámení o jeho zveřejnění s uvede-
ním, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde
je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto
způsobem musí být zpřístupněn až do schválení zá-
věrečného účtu za další rozpočtový rok.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Pokud byl rozpočet na rok 2017 nebo středně-
dobý výhled rozpočtu na následující roky územního
samosprávného celku, svazku obcí nebo Regionální
rady regionu soudržnosti, rozpočet nákladů a výnosů
na rok 2017 nebo střednědobý výhled nákladů a vý-
nosů na následující roky příspěvkové organizace
územního samosprávného celku nebo svazku obcí
schválen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, musí být zveřejněn do 30 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných

svazků obcí

Čl. XVI

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hos-
podaření územních samosprávných celků a dobro-
volných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 457/2011
Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 64/2014
Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) ověření poměru dluhu územního celku k prů-
měru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího roz-
počtovou odpovědnost.“.

2. V § 10 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) výrok o tom, že dluh územního celku nepře-
kročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky; v opačném případě se uvede,
o kolik jeho dluh překročil průměr jeho příj-
mů.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. XVII

V § 25 odst. 1 písm. n) zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 158/2009 Sb., se
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za slova „členem Rady Českého telekomunikačního
úřadu,“ vkládají slova „členem Národní rozpočtové
rady,“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o veřejných výzkumných
institucích

Čl. XVIII

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkum-
ných institucích, ve znění zákona č. 533/2006 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zá-
kona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona 427/2010 Sb. a zákona
č. 396/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 2 písm. c) se slova „jejího finan-
cování“ nahrazují slovem „rozpočtu“.

2. V § 22 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „a střednědobý výhled rozpočtu na
nejméně 2 další následující roky“ a ve větě druhé se
za slova „svého rozpočtu“ vkládají slova „a jeho
střednědobého výhledu“.

3. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Veřejná výzkumná instituce zveřejňuje
rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu nejpozději
do 30 dnů ode dne jeho schválení radou instituce.“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. XIX

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojiště-
ní, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/
/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/
/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/
/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/

/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/
/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 410/2011 Sb., zákona č. 458/
/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/
/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/
/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/
/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opa-
tření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zá-
kona č. 332/2014 Sb., zákona č. 14/2015 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 190/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 5 písm. a) bodě 10 se za slova „členové
Rady Ústavu pro studium totalitních režimů,“ vklá-
dají slova „členové Národní rozpočtové rady,“.

2. V § 92 odst. 2 písm. k) se za slova „Ústav
pro studium totalitních režimů“ vkládají slova
„ , členů Národní rozpočtové rady Úřad Národní
rozpočtové rady“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o státní službě

Čl. XX

V § 33 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě, se za písmeno j) vkládá nové písmeno k),
které zní:

„k) předsedu a člena Národní rozpočtové rady,“.

Dosavadní písmena k) až w) se označují jako pís-
mena l) až x).

ČÁST DVACÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017, s výjimkou části dvanácté, která nabývá účin-
nosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 17. ledna 2017

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje povinnost některých
osob nebo jednotek sektoru veřejných institucí1)
předkládat Ministerstvu financí (dále jen „minister-
stvo“) vybrané údaje o svých příjmech a výdajích
pro účely monitorování a řízení veřejných financí2).

§ 2

Rozsah působnosti

Osobou nebo jednotkou ze sektoru veřejných
institucí předkládající vybrané údaje podle tohoto
zákona (dále jen „dotčená osoba“) je

a) organizační složka státu,

b) státní fond,

c) státní příspěvková organizace,

d) veřejná vysoká škola,

e) veřejná výzkumná instituce zřízená Českou re-
publikou,

f) územní samosprávný celek,

g) dobrovolný svazek obcí,

h) regionální rada regionů soudržnosti,

i) příspěvková organizace zřízená územním samo-
správným celkem, dobrovolným svazkem obcí
nebo městskou částí hlavního města Prahy,

j) jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky
instituce sektoru vládních institucí podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-

cího Evropský systém národních a regionálních
účtů v Evropské unii3) a který je zároveň jako
jednotka institucionálního sektoru ústředních
vládních institucí zapsán v registru ekono-
mických subjektů, který vede Český statistický
úřad podle zákona upravujícího státní statistic-
kou službu4), a to vždy k 1. lednu příslušného
roku, nebo

k) jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky
instituce sektoru vládních institucí podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího Evropský systém národních a regionálních
účtů v Evropské unii3), který je jako jednotka
institucionálního sektoru místních vládních in-
stitucí zapsán v registru ekonomických subjektů
uvedeném v písmenu j), a to vždy k 1. lednu
příslušného roku, a který je zároveň poskytova-
telem zdravotních služeb nebo provozovatelem
městské hromadné dopravy.

§ 3

Měsíční údaje o příjmech a výdajích

(1) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. c) až e)
a j) předkládá měsíční údaje o svých příjmech a vý-
dajích vždy ve stavu k poslednímu dni příslušného
kalendářního měsíce, a to do patnáctého dne násle-
dujícího kalendářního měsíce. Strukturu předkláda-
ných údajů stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji
povinnost podle odstavce 1, ministerstvo ji vyzve,
aby ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení této
výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.
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1) Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
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(3) Dotčená osoba je od povinnosti podle od-
stavce 1 osvobozena, pokud průměrná výše jejích
celkových ročních nákladů podle výkazu zisku
a ztráty za poslední 2 kalendářní roky, za které jsou
údaje účetní závěrky5) k dispozici, nedosahuje
částky, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou, a to
maximálně do výše 0,01 % nominálního hrubého
domácího produktu za předchozí kalendářní rok,
který je v běžném roce naposledy zveřejněn Českým
statistickým úřadem.

(4) Dotčená osoba podle odstavce 3 postupuje
při předkládání údajů o svých příjmech a výdajích
podle § 4.

§ 4

Čtvrtletní údaje o příjmech a výdajích

(1) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. k) před-
kládá čtvrtletní údaje o svých příjmech a výdajích
vždy ve stavu k poslednímu dni příslušného kalen-
dářního čtvrtletí, a to do 30 dnů po uplynutí
prvního, druhého nebo třetího čtvrtletí; za čtvrté
čtvrtletí předkládá tyto údaje do 25. února následu-
jícího kalendářního roku. Strukturu předkládaných
údajů stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji
povinnost podle odstavce 1, ministerstvo ji vyzve,
aby ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení
této výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.

§ 5

Roční údaje o poskytnutých garancích

(1) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. b), f) až
h) a k) předkládá údaje o svých podmíněných zá-
vazcích z poskytnutých garancí jednou ročně ve
stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního
roku, a to do 25. února následujícího kalendářního
roku. Strukturu předkládaných údajů stanoví minis-
terstvo vyhláškou.

(2) Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji
povinnost podle odstavce 1, ministerstvo ji vyzve,
aby ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení
této výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.

(3) Garancemi se pro účely tohoto zákona ro-
zumí

a) ručení nebo finanční záruka podle občanského
zákoníku,

b) směnečné rukojemství podle zákona upravují-
cího směnky, nebo

c) záruka poskytnutá Českou republikou na zá-
kladě jiného zákona.

§ 6

Roční údaje o projektech partnerství veřejného
a soukromého sektoru

(1) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. a) až g),
i) a k) předkládá údaje o svých projektech partnerství
veřejného a soukromého sektoru jednou ročně ve
stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního
roku, a to do 25. února následujícího kalendářního
roku. Strukturu předkládaných údajů stanoví minis-
terstvo vyhláškou.

(2) Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji
povinnost podle odstavce 1, ministerstvo ji vyzve,
aby ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení
této výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.

(3) Projekty partnerství veřejného a soukro-
mého sektoru se pro účely tohoto zákona rozumí
veřejné zakázky a koncese o předpokládané hodnotě
300 000 000 Kč a vyšší podle zákona upravujícího
zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je
využití zdrojů a schopností osob soukromého sek-
toru při zajištění veřejné infrastruktury6) nebo veřej-
ných služeb související s údržbou a provozem dlou-
hodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmot-
ného majetku, pokud je smlouva uzavírána na dobu
nejméně 2 let.

§ 7

Způsob předkládání údajů

(1) Dotčená osoba předkládá ministerstvu údaje
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podle § 3 až 6 prostřednictvím centrálního systému
účetních informací státu podle vyhlášky upravující
účetní záznamy7). Dotčená osoba uvedená v § 2
písm. e) a k) tak může učinit pomocí svého zřizova-
tele, nemá-li do centrálního systému účetních infor-
mací státu přímý přístup.

(2) Pokud jsou údaje podle odstavce 1 předmě-
tem nebo součástí utajované informace8), předkládají
se ministerstvu pouze v písemné podobě s vyznače-
ním příslušného stupně utajení.

§ 8

Správní delikty

(1) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. c) až e)
a j) se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží
měsíční údaje o svých příjmech a výdajích ani v do-
datečné lhůtě stanovené v § 3 odst. 2.

(2) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. k) se
dopustí správního deliktu tím, že nepředloží
čtvrtletní údaje o svých příjmech a výdajích ani v do-
datečné lhůtě stanovené v § 4 odst. 2.

(3) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. b) a f)
až h) se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží
údaje o svých podmíněných závazcích z poskytnu-
tých garancí ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 5
odst. 2.

(4) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. a) až g)
a i) se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží
údaje o svých projektech partnerství veřejného a sou-
kromého sektoru ani v dodatečné lhůtě stanovené
v § 6 odst. 2.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1,

b) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2,

c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 3 nebo 4.

§ 9

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Dotčená osoba za správní delikt neodpo-
vídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty dotčené osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, k následkům a k okolnostem,
za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost dotčené osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil
řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona
v prvním stupni projednává ministerstvo.

(5) Pokutu vybírá a vymáhá ministerstvo. Po-
kuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy
rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního roz-
počtu.

§ 10

Závěrečná ustanovení

(1) První předložení údajů podle § 3 odst. 1
provede dotčená osoba ve stavu k 31. lednu 2017,
a to do 15. února 2017.

(2) První předložení údajů podle § 4 odst. 1
provede dotčená osoba ve stavu k 31. březnu, a to
do 2. května 2017.

(3) První předložení údajů podle § 5 odst. 1
a § 6 odst. 1 provede dotčená osoba ve stavu
k 31. prosinci 2017, a to do 26. února 2018.

(4) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. d) před-
loží údaje vztahující se k roku 2017 vždy podle § 4
odst. 1.
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§ 11

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 17. ledna 2017,

kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. I

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinař-
ství a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 311/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 256/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb. a zákona č. 199/2012 Sb., se mění
takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se do-
plňují věty:

„Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace země-
dělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé ze-
mědělské produkty (jednotné nařízení o společné
organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES)
č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES)
č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se
stanoví společná organizace trhů se zemědělskými
produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/
/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 560/2015 ze dne 15. prosince 2014, kterým se do-
plňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro vý-
sadbu révy.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 561/2015 ze dne
7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro vý-
sadbu révy.“.

2. V § 3 písm. c) se slovo „vinné“ zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 16 zní:

„16) Příloha I část XII a příloha VII část II nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

3. V § 3 písm. d) se slova „tvořících souvislý
celek,“ zrušují a za slovo „splňující“ se vkládá slovo
„zákonné“.

4. V § 3 písm. i) se slovo „oběhu“ nahrazuje
slovem „oběhu106)“.

Poznámka pod čarou č. 106 zní:

„106) Čl. 3 bod 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002.“.

5. V § 3 písm. o) se slova „vyrábí nebo ozna-
čuje produkt“ nahrazují slovy „vyrábí z vinných
hroznů, rmutu, moštu107) nebo z mladého vína v pro-
cesu kvašení produkt tím, že jej zpracovává, včetně
jeho zpracování pro jiného výrobce, nebo nechává
zpracovat“.

Poznámka pod čarou č. 107 zní:

„107) Příloha VII část II odst. 10 až 13 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

6. V § 3 písm. p) se slova „1 000 hektolitrů vína
prodaného maloobchodníkem konečnému“ nahra-
zují slovy „750 hektolitrů vína v obalu určeném
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pro spotřebitele nebo 1 000 litrů sudového vína pro-
daného maloobchodníkem“.

7. V § 3 se písmena q) a r) zrušují.

Dosavadní písmena s) a t) se označují jako písme-
na q) a r).

8. V § 3 se na konci písmene r) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena s) až z), která znějí:

„s) obchodním zprostředkovatelem fyzická nebo
právnická osoba, která nakupuje nebo prodává
produkty v rámci výkonu svého povolání nebo
předmětu své činnosti, aniž by měla užívací
právo k zařízení k uskladnění těchto produktů
nebo aniž by tyto produkty sama držela v za-
řízení k uskladnění těchto produktů,

t) snadno čitelným údajem údaj uvedený takovým
způsobem, aby spotřebitel byl takto uvedený
údaj schopen přečíst, a to tak, že velikost písma
je přizpůsobena vzdálenosti, ze které lze očeká-
vat, že spotřebitel bude tento údaj během ná-
kupu číst,

u) nebaleným vínem víno nebo jiný produkt uve-
dený pod kódem kombinované nomenklatury
2204 nebo 2205, s výjimkou moštu107), uváděné
do oběhu v jiném obalu než obalu určeném pro
spotřebitele ve fázi, která předchází prodeji spo-
třebiteli,

v) sudovým vínem víno nebo jiný produkt uve-
dený pod kódem kombinované nomenklatury
2204 nebo 2205, s výjimkou moštu107), určené
k prodeji spotřebiteli nebo prodávané spotřebi-
teli z jiného obalu než obalu určeného pro spo-
třebitele,

w) čepovaným vínem víno prodávané spotřebiteli
k bezprostřední konzumaci v místě prodeje
nebo jako zabalené v místě prodeje na žádost
spotřebitele z jednorázového obalu určeného
pro spotřebitele s jediným otvorem k plnění
a nevyměnitelným výčepním ventilem,

x) rozlévaným vínem víno prodávané spotřebiteli
k bezprostřední konzumaci v místě prodeje
z obalu určeného pro spotřebitele o maximálním
objemu 5 litrů,

y) obalem určeným pro spotřebitele jednorázový
nebo bez výměny jednorázového uzávěru
znovu nenaplnitelný obal o maximálním ob-
jemu 20 litrů, který v místě prodeje tvoří spolu
s jeho obsahem prodejní jednotku pro spotřebi-

tele, a jsou na něm nebo na etiketě k němu při-
pojené uvedeny údaje podle předpisů Evropské
unie, tohoto zákona a prováděcích právních
předpisů,

z) jednorázovým uzávěrem uzávěr včetně souvise-
jících bezpečnostních prvků, který při otevření
ztratí svoji funkčnost a nelze ho opakovaně
použít.“.

9. V § 3 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně po-
známky pod čarou č. 108 zní:

„(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a) falšováním produktu

1. použití enologických postupů, které jsou
v rozporu s přílohami k nařízení Komise
(EU) č. 606/2009, kterým se stanoví některá
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků
z révy vinné, enologické postupy a omezení,
která se na ně použijí, v platném znění; po-
kud jsou v těchto přílohách stanoveny limity,
jejich překročení se nepovažuje za falšování
produktu,

2. přidání vody nebo alkoholu podle Přílo-
hy VIII části II odstavce A bodu 1 nebo 2
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví spo-
lečná organizace trhů se zemědělskými pro-
dukty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/
72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES)
č. 1234/2007, v platném znění, nebo

3. porušení článků 103 nebo 113 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013, v platném znění,

b) příjemcem provozovatel potravinářského pod-
niku108), který je uveden v průvodním dokladu
podle předpisu Evropské unie70) nebo podle
prováděcího právního předpisu jako příjemce,

c) místem dodání místo, do kterého je produkt
příjemcem nebo pro příjemce přepravován,
a kde je vyložen a skladován.

108) Čl. 3 bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002.“.

10. V § 4 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ ; ve viniční trati se vylučuje zakládání porostu
rychle rostoucích dřevin109)“.
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Poznámka pod čarou č. 109 zní:

„109) § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů.“.

11. V § 4 odst. 4 písm. c) se slova „včetně jejich
územního vymezení,“ zrušují.

12. § 7 až 9 včetně nadpisů a poznámek pod
čarou č. 110 až 118 znějí:

„§ 7

Povolení k výsadbě révy

(1) Nová výsadba révy a opětovná výsadba
révy je možná pouze na základě povolení udělova-
ného Ústavem podle předpisu Evropské unie110) a to-
hoto zákona.

(2) Žádost o povolení k výsadbě révy obsahuje
kromě náležitostí podle správního řádu

a) údaje o plánované vinici s určením katastrálního
území, viniční tratě, parcelního čísla, plochy po-
dle katastrálního území a plochy požadované,

b) doklad prokazující oprávnění žadatele k užívání
pozemku, na kterém je plánována výsadba révy,
a

c) výřez katastrální mapy nebo mapový podklad
z evidence půdy podle uživatelských vztahů
s určením polohy pozemku, na kterém je plá-
nována výsadba révy.

(3) Vzor žádosti o povolení k výsadbě révy
zveřejní ministerstvo na svých internetových strán-
kách.

§ 8

Nová výsadba révy

(1) Žádost o udělení povolení pro novou vý-
sadbu révy podle předpisu Evropské unie111) podá
žadatel Ústavu v období od 1. ledna do 28. února
příslušného kalendářního roku.

(2) Ústav udělí žadateli povolení pro novou vý-
sadbu révy podle předpisu Evropské unie112), pokud
celková rozloha deklarované plochy v žádostech
podaných v příslušném kalendářním roce nepřesa-
huje plochu určenou pro novou výsadbu révy
v tomto kalendářním roce.

(3) Ústav udělí žadateli povolení pro novou vý-
sadbu révy podle poměrného rozdělení v souladu

s předpisem Evropské unie113), pokud celková roz-
loha deklarované plochy v žádostech podaných v pří-
slušném kalendářním roce přesahuje plochu určenou
pro novou výsadbu révy v tomto kalendářním roce.

(4) Ústav udělí žadateli povolení pro novou vý-
sadbu révy pouze na výsadbu vinic v oblastech způ-
sobilých pro produkci vín s chráněným označením
původu nebo chráněným zeměpisným označe-
ním114).

(5) Při postupu podle odstavce 3 Ústav udělí
žadateli povolení pro novou výsadbu révy před-
nostně na výsadbu vinic, které byly Ústavem na
dobu nejméně 7 let schváleny k pokusným účelům
nebo za účelem produkce roubů a u nichž skončilo
schválené období pokusu nebo produkce roubů.

(6) Není-li vyčerpána plocha určená pro novou
výsadbu révy v příslušném kalendářním roce podle
odstavce 5, Ústav přednostně udělí žadateli povolení
pro novou výsadbu révy na rozlohu deklarované
plochy v žádostech, která je součástí viniční tratě.

(7) Není-li vyčerpána plocha určená pro novou
výsadbu révy v příslušném kalendářním roce podle
odstavců 5 a 6, Ústav dále udělí žadateli povolení pro
novou výsadbu révy na rozlohu deklarované plochy
v žádostech, která není součástí viniční tratě.

(8) Odmítnutá plocha z plochy určené pro no-
vou výsadbu révy v příslušném kalendářním roce se
vyčlení v následujícím kalendářním roce jako navý-
šení nad 1 % celkové plochy osázené révou vinnou,
kterou lze podle předpisu Evropské unie určit pro
novou výsadbu révy115).

§ 9

Opětovná výsadba révy

(1) Pěstitel je povinen oznámit Ústavu, že hodlá
vyklučit vinici, v období 90 až 30 dnů před zaháje-
ním klučení. Ústav provádí kontrolu osázené plochy
před vyklučením116).

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje
kromě náležitostí žádosti podle správního řádu

a) registrační číslo klučené vinice,

b) údaje o pozemku, na kterém se nachází klučená
vinice, s uvedením parcelního čísla podle katas-
tru nemovitostí, celkové plochy parcely podle
katastru nemovitostí, plochy osázené, plochy
klučené, a
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c) doklad prokazující oprávnění žadatele k užívání
pozemku, na kterém se nachází klučená vinice.

(3) K vyklučení vinice musí mít pěstitel souhlas
vlastníka pozemku, na kterém se vinice nachází. Sou-
hlas doloží pěstitel Ústavu.

(4) V případě, že pěstitel prokáže Ústavu, že
vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, uve-
řejní Ústav po dobu 90 dnů na úřední desce obce, ve
které se dotčený pozemek nachází, výzvu vlastníkovi
pozemku, aby uplatnil své právo na udělení souhlasu
či nesouhlasu s vyklučením vinice. Pokud vlastník
pozemku v této lhůtě neuplatní své právo souhlasit
či nesouhlasit s vyklučením vinice, má se za to, že
vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, a jeho
souhlas podle odstavce 3 se nevyžaduje.

(5) Povolení pro opětovnou výsadbu révy po-
dle předpisu Evropské unie117) udělí Ústav pěstiteli
na jeho žádost ve výměře, jako je osázená plocha
vinice, která byla vyklučena. Žádost lze podat do
konce druhého vinařského roku následujícího po
roce, v němž bylo provedeno vyklučení.

(6) Na žádost pěstitele povolí Ústav opětovnou
výsadbu révy ve stejné výměře, jako je osázená plo-
cha vinice, rovněž tehdy, pokud pěstiteli současně
uloží povinnost vyklučit odpovídající dříve osáze-
nou plochu vinice do 4 let od vysazení nové révy118).

(7) Žádost podle odstavců 5 a 6 obsahuje kromě
náležitostí podle správního řádu registrační číslo klu-
čené vinice a další údaje o klučené vinici s uvedením
odrůdové skladby, roku výsadby, vyklučené plochy,
počtu keřů a typu vedení.

(8) V oblastech způsobilých pro produkci vín
s chráněným označením původu nebo chráněným
zeměpisným označením povolí Ústav opětovnou vý-
sadbu révy pouze pro révu splňující stejnou specifi-
kaci týkající se chráněného označení původu nebo
chráněného zeměpisného označení jako v případě
vyklučené plochy.

(9) Vzor oznámení podle odstavce 1 a žádosti
podle odstavců 5 a 6 zveřejní ministerstvo na svých
internetových stránkách.

110) Čl. 62 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013.

111) Čl. 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.

112) Čl. 64 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) č. 1308/2013.
Čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/
/2015.

113) Čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013.
Čl. 6 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/
/2015.

114) Čl. 63 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013.

115) Čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/
/2015.

116) Čl. 81 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
117) Čl. 66 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) č. 1308/2013.
Čl. 8 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 561/2015.

118) Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013.
Čl. 8 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/
/2015.“.

Poznámky pod čarou č. 22 až 25 a 27 až 29 se zru-
šují.

13. Na konci nadpisu § 10 se doplňuje slovo
„révy“.

14. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Ústav z moci úřední nebo na žádost pěsti-
tele rozhodne o tom, zda bylo právo na výsadbu
révy uskutečněno v rozporu s předpisy Evropské
unie110) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9. V případě
zjištění nepovolené výsadby révy Ústav v rozhodnutí
současně uloží pěstiteli povinnost do 4 měsíců od
právní moci rozhodnutí na jeho náklady vyklučit
plochy osazené révou bez povolení. Nebude-li vinice
ve stanovené lhůtě vyklučena, nařídí Ústav vyklučení
na náklady pěstitele, a to do dvou let od marného
uplynutí lhůty pro splnění povinnosti stanovené
pěstiteli podle věty druhé.“.

15. V § 10 odst. 2 se slova „Evropské
unie23), 24)“ nahrazují slovy „Evropské unie110)“.

16. V § 12 odst. 5 se slova „V prostorách urče-
ných k výrobě, plnění nebo zpracování produktu
nesmí být uchovávány látky, které jsou svým slože-
ním vhodné k tomu, aby byly užity k falšování pro-
duktu“ nahrazují slovy „V prostorách používaných
k výrobě, skladování, plnění, zpracování nebo uvá-
dění do oběhu produktu nesmí být uchovávány
látky, jejichž použití do produktu není povoleno po-
dle předpisů Evropské unie nebo podle tohoto zá-
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kona, přičemž tyto látky lze použít k falšování pro-
duktu“.

17. V § 12 odst. 6 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) falšovat produkt.“.

18. Poznámka pod čarou č. 38 zní:

„38) Přílohy č. VII a VIII nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

19. Za § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které
včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 119 až 122
znějí:

„§ 14a

Oznamovací povinnost pro nebalené víno,
vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, mošt,

rektifikovaný moštový koncentrát a rmut

(1) Příjemce nebaleného vína, vinných hroznů
čerstvých, jiných než stolní hrozny119), moštu107),
rektifikovaného moštového koncentrátu120) nebo
rmutu přepraveného z jiného členského státu Evrop-
ské unie nebo ze třetí země, oznámí bezprostředně
po jejich příchodu do prvního místa dodání na území
České republiky, nejpozději však do 12 hodin po
tomto příchodu, jejich množství a údaje podle od-
stavce 2 Ústavu prostřednictvím Registru121).

(2) Příjemce v oznámení uvede

a) své jméno, příjmení, bydliště a identifikační čís-
lo, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní
firmu nebo název a sídlo a identifikační číslo,
jde-li o právnickou osobu,

b) název a adresu místa dodání a identifikační číslo
provozovatele provozovny v místě dodání, po-
kud jde o údaje odlišné od údajů podle písme-
ne a),

c) označení druhu vinařského produktu podle
části XII přílohy I nebo části II přílohy VII na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013,

d) množství produktu,

e) údaj o provenienci122) nebo údaj o zemi pů-
vodu, jde-li o vinné hrozny čerstvé, jiné než
stolní hrozny, rektifikovaný moštový koncen-
trát a rmut,

f) označení ročníku sklizně, moštové odrůdy,
chráněné označení původu, chráněné zeměpisné

označení nebo tradiční výraz, pokud jsou pro-
dukty podle odstavce 1 některým z těchto
údajů v průvodním dokladu označeny, nebo
pokud tyto údaje mají být použity při označo-
vání vína,

g) označení šarže produktu a

h) druh a číslo průvodního dokladu, na základě
něhož byl produkt do České republiky přepra-
ven.

(3) Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na
svých internetových stránkách.

§ 14b

(1) Nebalené víno přepravené z jiného člen-
ského státu Evropské unie nebo ze třetí země musí
být po příchodu do prvního místa dodání na území
České republiky uskladněno po dobu 10 dní. Pokud
Inspekce v této lhůtě odebere kontrolní vzorek
uskladněného vína, musí být kontrolované víno
uskladněno v tomto místě dodání do sdělení vý-
sledku rozboru nebo do marného uplynutí lhůty
pro sdělení výsledku rozboru.

(2) Inspekce sdělí výsledek rozboru příjemci
vína ve lhůtě podle prováděcího právního předpisu.
Tuto lhůtu může Inspekce nejvýše jednou prodlou-
žit, pokud se s ohledem na skutečnosti zjištěné při
rozboru ukáže nezbytným provést další rozbor
vzorku. Inspekce písemně sdělí příjemci vína, že
lhůta byla prodloužena, a to spolu s uvedením roz-
boru, který bude dále proveden.

119) Příloha I část XII písm. c) nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

120) Příloha VII část II odst. 14 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

121) Čl. 145 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.

122) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

20. V § 15 odst. 3 se za slovo „umístěny“ vklá-
dají slova „snadno čitelné“ a za slovo „výrobcem“ se
vkládají slova „ , údaj o provenienci122) a údaj o aler-
genní složce způsobem stanoveným zákonem o po-
travinách123)“.

Poznámka pod čarou č. 123 zní:

„123) § 9a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.“.
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21. Poznámka pod čarou č. 43 zní:

„43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/
/2013.
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/
/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací
o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES)
č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/
/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise
1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES
a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.“.

22. V § 16 odst. 3 se slovo „obsah“ nahrazuje
slovy „slovní vyjádření obsahu“ a slova „(dále jen
„zbytkový cukr“)“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 45 zní:

„45) Čl. 119 odst. 1 písm. g) a čl. 120 odst. 1 písm. c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 58, čl. 64 a příloha XIV část A a B nařízení Komise
(ES) č. 607/2009.“.

23. V § 16 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Bylo-li víno s chráněným označením původu nebo
chráněným zeměpisným označením vyrobeno
z hroznů révy vinné sklizených na území České re-
publiky, uvede výrobce uvádějící toto víno do oběhu
na obalu určeném pro spotřebitele logotyp specifi-
kovaný prováděcím právním předpisem, který sta-
noví podrobnosti tohoto označení.“.

24. V § 16 odstavec 7 včetně poznámek pod
čarou č. 125 až 127 zní:

„(7) Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli
sudové víno je povinen v místě nabídky viditelně
zpřístupnit tyto snadno čitelné údaje:

a) označení druhu produktu podle předpisu
Evropské unie o společné organizaci trhu se ze-
mědělskými produkty125),

b) u vín s chráněným označením původu nebo
chráněným zeměpisným označením název chrá-
něného označení původu nebo chráněného ze-
měpisného označení,

c) u vín s tradičním výrazem tradiční výraz,

d) skutečný obsah alkoholu v rozsahu podle před-
pisu Evropské unie o označování a obchodní
úpravě některých vinařských produktů126),

e) slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru

v rozsahu podle předpisu Evropské unie o ozna-
čování a obchodní úpravě některých vinařských
produktů45),

f) označení stáčírny podle předpisu Evropské unie
o označování a obchodní úpravě některých vi-
nařských produktů127),

g) údaj o provenienci podle předpisu Evropské
unie o označování a obchodní úpravě některých
vinařských produktů122) a

h) označení šarže.

125) Příloha VII část II nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013.

126) Čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
127) Čl. 56 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

Poznámka pod čarou č. 47a se zrušuje.

25. V § 16 se za odstavec 7 vkládají nové od-
stavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli
čepované víno nebo rozlévané víno je povinen v mís-
tě nabídky viditelně zpřístupnit tyto snadno čitelné
údaje:

a) označení druhu produktu podle předpisu
Evropské unie o společné organizaci trhu se ze-
mědělskými produkty125),

b) u vín s chráněným označením původu nebo
chráněným zeměpisným označením název chrá-
něného označení původu nebo chráněného ze-
měpisného označení,

c) u vín s tradičním výrazem tradiční výraz,

d) označení stáčírny podle předpisu Evropské unie
o označování a obchodní úpravě některých vi-
nařských produktů127) a

e) údaj o provenienci podle předpisu Evropské
unie o označování a obchodní úpravě některých
vinařských produktů122).

(9) Prodávající nabízející sudové víno, čepo-
vané víno nebo rozlévané víno je dále povinen v místě
nabídky viditelně zpřístupnit snadno čitelné údaje
o alergenní složce způsobem stanoveným zákonem
o potravinách123). Prodávající nabízející čepované
víno nebo rozlévané víno je dále povinen v místě
nabídky viditelně zpřístupnit snadno čitelné údaje
o skutečném obsahu alkoholu v rozsahu podle před-
pisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě
některých vinařských produktů126) a slovní vyjád-
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ření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle
předpisu Evropské unie o označování a obchodní
úpravě některých vinařských produktů45), a to tak,
že uvede přímo tyto údaje, nebo uvede slova „Infor-
maci o obsahu skutečného alkoholu nebo o slovním
vyjádření obsahu zbytkového cukru ve víně žádejte
u obsluhy“ nebo jiná slova, která mají pro spotřebi-
tele stejný význam, a tyto informace je na vyžádání
spotřebitele povinen sdělit.“.

Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako od-
stavce 10 až 14.

26. V § 16 odst. 12 písmeno b) zní:

„b) v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně
uložena pokuta za správní delikt podle § 39
odst. 1 písm. b) nebo podle § 39 odst. 2
písm. t),“.

27. V § 16 odst. 14 se číslo „10“ nahrazuje čís-
lem „12“.

28. V § 16 se doplňuje odstavec 15, který
včetně poznámek pod čarou č. 128 a 129 zní:

„(15) Je-li do oběhu uváděno víno v přepravním
obalu128), musí být tento obal opatřen etiketou, která
obsahuje

a) povinné údaje podle předpisu Evropské unie
o společné organizaci trhu se zemědělskými
produkty129),

b) slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru
v rozsahu podle předpisu Evropské unie45)
pro uvádění údaje o obsahu cukru na etiketách,

c) datum plnění a

d) jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou
osobu, obchodní firmu nebo název, identifi-
kační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li
o právnickou osobu, výrobce nebo příjemce
vína.

128) § 2 písm. a) bod 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.

129) Čl. 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.“.

29. V § 16a se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Označení „Chateau“ nebo „Château“ je
možné na etiketě uvést také vždy v případě, že je
součástí ochranné známky, o niž bylo zažádáno

nebo jež je zapsána nebo zavedena používáním přede
dnem 4. května 2002.“.

30. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 130 zní:

„§ 16b

Sudové víno

(1) Určit nebalené víno jako sudové je opráv-
něn pouze

a) výrobce tohoto vína, pokud se jedná o víno vy-
robené v České republice, a to z hroznů sklize-
ných v České republice nebo jiném státě Evrop-
ské unie, nebo

b) příjemce tohoto vína, který je jako příjemce
uveden v průvodním dokladu, na základě něhož
bylo víno na území České republiky přepra-
veno, pokud se jedná o víno vyrobené v jiném
členském státě nebo třetí zemi.

(2) Sudové víno může být prodáváno spotřebi-
teli pouze v provozovně130) výrobce vína nebo pří-
jemce nebaleného vína, kteří splňují požadavky po-
dle odstavce 1. Sudové víno nesmí být spotřebiteli
prodáváno prostřednictvím prodejního automatu.

(3) Výrobce vína nebo příjemce nebaleného
vína podle odstavce 1 nejpozději v den zahájení
a ukončení prodeje sudového vína v provozovnách
uvedených v odstavci 2 oznámí tuto skutečnost
Ústavu prostřednictvím Registru. Prodej sudového
vína se považuje za ukončený, pokud výrobce vína
nebo příjemce nebaleného vína podle odstavce 1 ne-
prodá sudové víno v provozovně uvedené v od-
stavci 2 déle než 6 měsíců. Výrobce vína nebo pří-
jemce nebaleného vína podle odstavce 1 uvede
v oznámení své jméno, příjmení a bydliště, jde-li
o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název, iden-
tifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li
o právnickou osobu, spolu s adresou provozovny,
popřípadě provozoven, v nichž sudové víno pro-
dává. Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na svých
internetových stránkách.

130) § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

31. V § 17a odst. 1 se slova „§ 16 odst. 7
písm. a)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 10 a 11“ a slovo
„obchodním“ se zrušuje a v § 17a se na konci textu
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odstavce 2 doplňují slova „Je-li víno bez chráněného
označení původu, chráněného zeměpisného ozna-
čení nebo tradičního výrazu vyrobeno z čerstvých
hroznů119), moštu107) nebo rmutu, jejichž příchod
do místa dodání nebyl nahlášen v souladu s ustano-
vením § 14a, nelze toto víno certifikovat.“.

32. V § 20 odst. 7 se slova „dále zemi původu
vína nebo vinných hroznů, jestliže z tohoto vína
nebo těchto vinných hroznů bylo víno vyrobeno
alespoň z 50 %“ nahrazují slovy „jestliže hrozny,
ze kterých bylo vyrobeno, pocházejí výlučně z výše
stanovené vinařské oblasti“.

33. V § 23 odst. 6 písm. c) bodě 2 se slova „§ 16
odst. 10“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 12“ a slova „tří
dnů“ se nahrazují slovy „30 dnů ode dne, kdy se
o této skutečnosti dozví,“.

34. V § 23 odst. 10 se slovo „obchodní“ zru-
šuje.

35. Nadpis § 24 zní:

„Aromatizované víno, aromatizovaný vinný
nápoj a aromatizovaný vinný koktejl“.

36. V § 24 odst. 1 se slova „aromatizovaný
koktejl“ nahrazují slovy „aromatizovaný vinný kok-
tejl“.

37. Poznámka pod čarou č. 65 zní:

„65) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/
/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní
úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení
aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení
Rady (EHS) č. 1601/91.“.

38. V § 24 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

39. V § 26 odst. 3 písm. b) se slovo „obchodní“
zrušuje.

40. V § 26 odst. 3 písm. h) se slova „obchodní
označení vína již dříve zatříděného, které“ nahrazují
slovy „označení vína, které je opětovně předmětem
žádosti o zatřídění, poté co“.

41. V § 26 odst. 4 písm. a) se za slova „vzorků
vína“ vkládají slova „z šarže, která bude předmětem
žádosti o zatřídění,“ a slova „technologické nebo“ se
zrušují.

42. V § 26 odst. 4 písm. b) se slovo „předpisy“
nahrazuje slovem „předpisy131)“.

Poznámka pod čarou č. 131 zní:

„131) Čl. 80 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013.
Čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontro-
lách za účelem ověření dodržování právních předpisů
týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat
a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném
znění.
Čl. 15 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 606/2009.
Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způ-
sobu odběru a přípravy vzorků, ve znění pozdějších
předpisů.“.

43. V § 26 se na konci odstavce 6 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c) vzorek vína pro hodnocení Inspekcí,

d) referenční vzorek vína.“.

44. V § 26 odst. 7 se slova „a vzorky vína“ zru-
šují.

45. V § 26 odst. 10 se slova „Kopii rozhodnutí
o zatřídění vína“ nahrazují slovy „Výsledky hodno-
cení vína“, slova „a Inspekce“ a slovo „obchodní“ se
zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „In-
spekce zveřejní na svých internetových stránkách
jednací řád Komise pro hodnocení a zatřiďování
vína.“.

46. V § 26 odst. 11 se slova „včetně uvedení
čísla původního rozhodnutí“ nahrazují slovy „včetně
původního označení vína, šarže vína, množství v li-
trech a evidenčního čísla jakosti“ a slova „nebo jeho
část“ se zrušují.

47. V § 26 odst. 12 se za slovo „stanoví“ vklá-
dají slova „pro účely postupu podle odstavce 4“
a slova „uvedených v odstavci 1“ se nahrazují slovy
„ , které jsou předmětem žádosti o zatřídění,“.

48. V § 27 odstavec 1 včetně poznámky pod
čarou č. 132 zní:

„(1) Produkt může být uváděn do oběhu, pou-
ze je-li bezpečný132).

132) Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002.“.

49. V § 27 odst. 4 písm. a) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body 4 až 6 se označují jako body 3 až 5.
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50. V § 27 odst. 4 písm. a) se na konci bodu 4
slovo „nebo“ zrušuje.

51. V § 27 odst. 4 písm. a) bod 5 zní:

„5. nejsou celá jeho výroba, distribuce a sklado-
vání řádně zdokumentovány v evidenčních
knihách, nebo“.

52. V § 27 odst. 4 písm. a) se doplňuje bod 6,
který zní:

„6. nebyla splněna oznamovací povinnost podle
§ 14a,“.

53. V § 27 odst. 4 písm. b) se na konci bodu 1
slovo „nebo“ zrušuje.

54. V § 27 odst. 4 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se body 3 až 7, které
včetně poznámky pod čarou č. 133 znějí:

„3. je bez chráněného označení původu nebo
chráněného zeměpisného označení nebo tra-
dičního výrazu a je označen odrůdou nebo
ročníkem, aniž by u něho byla provedena
certifikace podle předpisu Evropské unie133),

4. není doprovázen průvodním dokladem podle
předpisu Evropské unie70) nebo podle pro-
váděcího právního předpisu nebo je dopro-
vázen průvodním dokladem obsahujícím ne-
pravdivé, chybné, nečitelné nebo neúplné
údaje,

5. byl uveden do oběhu v rozporu s § 14b,

6. byl uveden do oběhu v rozporu s § 16b, nebo

7. je falšovaný,

133) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

55. V § 27 odst. 4 se doplňuje písmeno c), které
zní:

„c) jehož obal nebyl opatřen etiketou v souladu
s § 16 odst. 15.“.

56. V § 27 odst. 5 se slova „vinnými nápoji,“
zrušují.

57. V § 27 odst. 7 se za slova „do 0,75“ vkládají
slova „nebo 1,5“.

58. V § 27 se za odstavec 8 vkládají nové od-
stavce 9 a 10, které znějí:

„(9) V průběhu období stanovených v čl. 1
odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) č. 560/2015 je možno hrozny révy vinné skli-

zené na vinicích určených k pokusným účelům nebo
k produkci roubů a produkty z těchto hroznů uvá-
dět do oběhu.

(10) Víno lze spotřebiteli prodávat pouze
v obalu určeném pro spotřebitele nebo jako sudové,
čepované nebo rozlévané víno.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako od-
stavce 11 až 13.

59. V § 27 odst. 11 se slovo „lahví“ nahrazuje
slovy „obalů určených pro spotřebitele“ a za slovo
„spotřebitele“ se vkládají slova „o objemu do 2 lit-
rů“.

60. V § 27 odst. 12 se číslo „9“ nahrazuje čís-
lem „11“.

61. V § 27 se doplňuje odstavec 14, který
včetně poznámky pod čarou č. 134 zní:

„(14) Prováděcí právní předpis stanoví pro pře-
pravu vinařského produktu134), která se uskutečňuje
výlučně na územíČeské republiky, náležitosti a dobu
platnosti průvodního dokladu. Vzor průvodního do-
kladu pro přepravu vinařského produktu, která se
uskutečňuje výlučně na území České republiky, zve-
řejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

134) Příloha I část XII nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

62. Poznámka pod čarou č. 71 zní:

„71) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002.
Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011.“.

63. V § 28 odst. 1 se za písmeno b) vkládají
nová písmena c) až e), která znějí:

„c) seznam provozoven výrobců vína nebo pří-
jemců nebaleného vína, v nichž je sudové víno
prodáváno spotřebiteli,

d) množství nebaleného vína, vinných hroznů čer-
stvých, jiných než stolní hrozny, moštu, rekti-
fikovaného moštového koncentrátu a rmutu
spolu s dalšími údaji podle § 14a,

e) evidenční knihy podle § 30 odst. 3,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno f).
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64. V § 28 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „s výjimkou údajů podle odstavce 1 písm. c)“.

65. V § 28 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Právní účinky přidělení registračního čísla vinice
nastávají dnem doručení žádosti podle věty druhé
Ústavu.“.

66. V § 28 odst. 4 se slova „odst. 5“ nahrazují
slovy „odst. 4“.

67. V § 30 odst. 1 se slovo „vlastní,“ zrušuje.

68. V § 30 odst. 2 se slova „na jeho“ nahrazují
slovy „nebo příslušnému správci daně na jejich“.

69. V § 31 odst. 2 se slova „nebo o žádostech
o poskytnutí podpor z prostředků Fondu“ nahrazují
slovy „o žádostech o poskytnutí podpor z pro-
středků Fondu nebo při rozhodování o povinnosti
vrátit návratnou část poskytnuté podpory na vý-
sadbu vinice a obnovu vinic“.

70. V § 31 odstavec 5 zní:

„(5) Fond poskytuje podpory na činnosti uve-
dené v odstavci 4 fyzickým a právnickým osobám
žádajícím o podporu (dále jen „žadatel“).“.

71. V § 31 se na konci textu odstavce 7 doplňují
slova „ , pokud tento zákon dále nestanoví jinak“.

72. V § 31 odst. 9 písmeno d) zní:

„d) přehled o poskytnutých podporách a uzavře-
ných smlouvách v členění podle druhu poskyt-
nuté podpory nebo smlouvy, účelu a výše,“.

73. V § 31 odstavec 10 zní:

„(10) Žadatel musí žádost o poskytnutí pod-
pory doručit Fondu v termínech

a) od 1. ledna do 15. února, nebo

b) od 1. července do 15. srpna.“.

74. V § 31 se doplňují odstavce 11 až 19, které
znějí:

„(11) O poskytnutí podpory rozhoduje Rada.
Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet dnem ná-
sledujícím po dni ukončení přijímání žádostí podle
odstavce 10.

(12) Žádost o poskytnutí podpory podle od-
stavce 4 může podat žadatel,

a) má-li sídlo nebo trvalý pobyt na území České
republiky, jedná-li se o občana České republiky,
nebo bydliště v zahraničí, popřípadě místo po-

bytu v České republice, nejedná-li se o občana
České republiky,

b) se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení
podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způ-
sobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, případně není v likvidaci,

c) nemá-li žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
Fondu nebo státu, a

d) který se v průběhu dvou let před podáním žá-
dosti nedopustil trestného činu, přestupku nebo
jiného správního deliktu, jehož skutková pod-
stata souvisí s předmětem jeho podnikání.

(13) V žádosti o poskytnutí podpory žadatel
uvede

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo ob-
chodní firmu, místo trvalého pobytu na území
České republiky, jedná-li se o občana České re-
publiky, nebo bydliště v zahraničí, popřípadě
místo pobytu v České republice, nejedná-li se
o občana České republiky, místo podnikání,
liší-li se od místa pobytu, a identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou
osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení,
místo trvalého pobytu a datum narození, jde-li
o nepodnikající fyzickou osobu, obchodní
firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo,
jde-li o právnickou osobu,

b) účel, na který je podpora požadována,

c) předpokládané celkové náklady, jejichž úhradu
požaduje, a

d) rok, ve kterém mu byla naposledy Fondem po-
skytnuta podpora, popřípadě uvede, že mu
podpora doposud poskytnuta nebyla.

(14) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel
přiloží

a) doklad potvrzující skutečnosti uvedené v od-
stavci 13 písm. a) a

b) souhlas s nakládáním s osobními údaji uvede-
nými v žádosti o poskytnutí podpory v rozsahu
nezbytném pro vyřízení nebo kontrolu žádosti,
a souhlas se zveřejněním potřebných údajů na
webových stránkách Fondu v rozsahu uvede-
ném v odstavcích 17 a 18.

(15) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel
dále přiloží dokumentaci obsahující

a) název a cíl žádosti o poskytnutí podpory,
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b) způsob dosažení cíle,

c) náklady na dosažení cíle a

d) předpokládané přínosy z realizované žádosti.

(16) Fond vyplatí žadateli podporu podle od-
stavců 4 a 5 až poté, co žadatel doloží, že vynaložil
prostředky v souladu s rozhodnutím o poskytnutí
podpory.

(17) Fond na svých internetových stránkách
zveřejní

a) informace o doručených žádostech o poskytnutí
podpory v pořadí podle doručení s uvedením
účelu podpory, názvu a stručné charakteristiky
předkládané žádosti o poskytnutí podpory,
jména a příjmení žadatele o poskytnutí podpory
nebo obchodní firmy nebo názvu žadatele o po-
skytnutí podpory a časového vymezení reali-
zace předmětu podpory,

b) informace o rozhodnutích o poskytnutí pod-
pory s uvedením konkrétní výše poskytnuté
podpory jednotlivému žadateli; jestliže je žádost
o poskytnutí podpory zamítnuta, zveřejní rov-
něž odůvodnění zamítnuté žádosti o poskytnutí
podpory, a

c) formou seznamu podpory poskytnuté Fondem,
které jsou vyšší než 10 000 Kč bez daně z při-
dané hodnoty na jednotlivou podporu, nebo na
opakované plnění jednomu žadateli o podporu
překračující tuto částku, v příslušném kalendář-
ním roce, s uvedením účelu plnění, příjemce
plnění, požadovaného termínu plnění, termínu
skutečného plnění, vyplacené částky a termínu
výplaty.

(18) Údaje podle odstavce 17 písm. a) Fond
zveřejní nejpozději do 15 dnů po ukončení přijímání
žádostí o poskytnutí podpory Fondu. Údaje podle
odstavce 17 písm. b) a c) Fond zveřejní nejpozději
do 15 pracovních dnů po rozhodnutí Rady.

(19) Podmínky a podrobnosti o způsobu a výši
poskytování podpor pro žadatele podle odstavců 4
a 5 stanoví po předchozím souhlasu ministerstva
Rada v pravidlech pro žadatele.“.

75. V § 31 se doplňuje odstavec 20, který zní:

„(20) Fond zveřejní pro následující půlrok pod-
mínky a podrobnosti o způsobu a výši poskytování
podpor pro žadatele podle odstavců 4 a 5 nejpozději

do 31. května a do 30. listopadu na svých interneto-
vých stránkách.“.

76. V § 32 odst. 9 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , popřípadě nejstarší člen Rady“.

77. V § 33 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Ředitel určí z řad zaměstnanců Fondu svého zá-
stupce, který ho bude zastupovat v době jeho ne-
přítomnosti.“.

78. V § 39 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba

se jako výrobce, příjemce nebo jako osoba uvádějící
produkt do oběhu dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 12 odst. 2 uvede do oběhu pro-
dukt, který obsahuje přidanou látku, nejedná-li
se o falšování produktu,

b) v rozporu s § 12 odst. 6 písm. c) falšuje pro-
dukt,

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 14a,

d) neuskladní nebalené víno z jiného členského
státu Evropské unie nebo ze třetí země podle
§ 14b,

e) nabídne ke spotřebě částečně zkvašený hroz-
nový mošt v rozporu s § 15,

f) označí produkt v rozporu s § 16 odst. 1,

g) v rozporu s § 16 odst. 2 označí produkt údajem
poukazujícím na zesílený účinek produktu,

h) neuvede v označení jakostního vína stanovené
oblasti slovní vyjádření obsahu zbytkového
cukru podle § 16 odst. 3,

i) uvede do oběhu víno s logotypem na obalu
v rozporu s § 16 odst. 4 nebo v rozporu
s § 16 odst. 4 nesplní povinnost uvést na obalu
logotyp,

j) uvede do oběhu víno označené na etiketě úda-
jem, že splňuje požadavky pro účely církví a ná-
boženských společností v rozporu s § 16
odst. 5,

k) v rozporu s § 16 odst. 10 označí jako víno ná-
poj, který takto označit nelze,

l) uvede do oběhu víno označené kódem podle
přímo použitelných předpisů Evropské unie98)
upravujících chráněná označení původu a země-
pisná označení, tradiční výrazy, označování
a obchodní úpravu některých vinařských pro-
duktů, aniž by bylo ministerstvem rozhodnuto
o přidělení kódu podle § 16 odst. 12,
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m) v rozporu s § 16 odst. 15 neopatří víno v pře-
pravním obalu etiketou nebo neuvede na etiketě
údaje podle § 16 odst. 15,

n) určí nebalené víno jako sudové v rozporu
s § 16b odst. 1,

o) neoznámí Ústavu zahájení nebo ukončení pro-
deje sudového vína v provozovnách podle § 16b
odst. 3,

p) prodá sudové víno v rozporu s § 16b odst. 2,

q) označí produkt názvem „zemské víno“ v roz-
poru s § 17 odst. 1,

r) neuvede na etiketě zemského vína údaje podle
§ 17 odst. 2,

s) označí víno v rozporu s § 17a odst. 1,

t) uvede do oběhu produkt označený názvem „ja-
kostní víno“ nebo dovětkem „odrůdové“ nebo
„známkové“ v rozporu s § 18 odst. 2 až 5,

u) neuvede na etiketě jakostního vína údaje podle
§ 18 odst. 6,

v) uvede na etiketě nepovinné údaje v rozporu
s § 18 odst. 7.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako výrobce, příjemce nebo jako osoba uvádějící
produkt do oběhu dopustí správního deliktu dále
tím, že

a) uvede do oběhu produkt označený „jakostní
víno s přívlastkem“ v rozporu s § 19 odst. 4,

b) označí jakostní víno s přívlastkem „známkové“
v rozporu s § 19 odst. 12,

c) neuvede na etiketě jakostního vína s přívlastkem
údaje podle § 19 odst. 13,

d) uvede na etiketě jakostního vína s přívlastkem
údaje v rozporu s § 19 odst. 14,

e) uvede do oběhu jakostní šumivé víno, jakostní
šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelský sekt,
aromatické jakostní šumivé víno nebo aroma-
tické jakostní šumivé víno stanovené oblasti
v rozporu s § 20 odst. 2 až 6,

f) označí jakostní šumivé víno, jakostní šumivé
víno stanovené oblasti, aromatické jakostní šu-
mivé víno, aromatické jakostní šumivé víno sta-
novené oblasti nebo pěstitelský sekt v rozporu
s § 20 odst. 2 až 6,

g) neuvede na etiketě jakostního šumivého vína
stanovené oblasti, pěstitelského sektu nebo aro-

matického jakostního šumivého vína stanovené
oblasti údaje podle § 20 odst. 8,

h) uvede na etiketě jakostního šumivého vína sta-
novené oblasti, pěstitelského sektu nebo aroma-
tického jakostního šumivého vína stanovené ob-
lasti údaje v rozporu s § 20 odst. 7, 9 a 10,

i) uvede do oběhu produkt označený názvem „ja-
kostní perlivé víno“ v rozporu s § 21 odst. 2,

j) neuvede na etiketě jakostního perlivého vína
údaje podle § 21 odst. 3,

k) uvede na etiketě jakostního perlivého vína údaje
v rozporu s § 21 odst. 4,

l) označí názvem „jakostní likérové víno“ produkt
v rozporu s § 22 odst. 2,

m) neuvede na etiketě jakostního likérového vína
údaje podle § 22 odst. 3,

n) uvede na etiketě jakostního likérového vína
údaje v rozporu s § 22 odst. 4,

o) uvede do oběhu víno originální certifikace v roz-
poru s povolením podle § 23 odst. 2,

p) neoznačí na etiketě víno originální certifikace
podle § 23 odst. 3,

q) neoznačí odalkoholizované víno nebo nízkoal-
koholické víno podle § 25 odst. 3,

r) v rozporu s § 27 odst. 1 uvede do oběhu pro-
dukt, který je jiný než bezpečný,

s) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 27
odst. 3, odst. 4 písm. a) body 1 až 5, písm. b)
body 1 až 4, nebo odst. 6,

t) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 27
odst. 4 písm. a) bod 6, písm. b) body 5 až 7,
nebo písm. c),

u) nabízí k prodeji víno v rozporu s § 27 odst. 5,

v) v rozporu s § 27 odst. 7 uvede do oběhu pro-
dukt balený v jiných než požadovaných obalech
nebo obalových materiálech anebo jakostní víno
s přívlastkem plněné v jiných než požadova-
ných lahvích,

w) neoznačí produkt při skladování v nádobách
nebo láhvích podle § 27 odst. 8,

x) prodává víno v rozporu s § 27 odst. 10,

y) nepodá prohlášení o produkci podle § 29
odst. 4 nebo v prohlášení o produkci uvede ne-
úplné nebo nesprávné údaje,

z) neodevzdá prohlášení o zásobách hroznového
moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifi-
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kovaného moštového koncentrátu nebo vína
podle § 29 odst. 5,

aa) uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici
vysazené v rozporu s přímo použitelnými před-
pisy Evropské unie upravujícími společnou
organizaci trhu se zemědělskými produkty109),
nebo v rozporu s § 8 nebo 9, nebo uvede do
oběhu produkty vyrobené z těchto vinných
hroznů, nebo

bb) poruší povinnost stanovenou předpisem Evrop-
ské unie1) upravujícím oblast vinohradnictví, vi-
nařství nebo obchodu s produkty.“.

79. V § 39 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako pěstitel dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 4 odst. 2 zakládá ve viniční trati
porost rychle rostoucích dřevin,

b) nevede záznamy o osázené viniční ploše a dosa-
žených hektarových výnosech podle § 6 odst. 1,

c) uvede do oběhu hrozny révy vinné v rozporu
s § 6 odst. 3,

d) provede opětovnou výsadbu révy bez povolení
podle § 9 odst. 5 nebo ji provede v rozporu
s přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími společnou organizaci trhu se ze-
mědělskými produkty116),

e) v rozporu s § 9 odst. 3 vyklučí vinici bez sou-
hlasu vlastníka,

f) uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici
vysazené v rozporu s přímo použitelnými před-
pisy Evropské unie upravujícími společnou
organizaci trhu se zemědělskými produkty109),
nebo v rozporu s § 8 nebo 9, nebo uvede do
oběhu produkty vyrobené z těchto vinných
hroznů,

g) označí produkt v rozporu s § 16 odst. 1,

h) v rozporu s § 28 odst. 3

1. neoznámí zrušení vinice,

2. neoznámí změny údajů vedených v Registru,
nebo

3. nepožádá o přidělení registračního čísla v pří-
padě výsadby vinice,

i) nepodá prohlášení o sklizni podle § 29 odst. 1,
nebo v prohlášení o sklizni uvede neúplné nebo
nesprávné údaje,

j) provede novou výsadbu révy bez povolení po-
dle § 8 odst. 2 nebo 3, nebo ji provede v rozporu
s přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími společnou organizaci trhu se ze-
mědělskými produkty109), nebo

k) poruší povinnost stanovenou předpisem Evrop-
ské unie1) upravujícím oblast vinohradnictví, vi-
nařství nebo obchodu s produkty.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 4 až 7.

80. V § 39 odst. 4 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „nejedná-li se o falšování produktu,“.

81. V § 39 odst. 4 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „nejedná-li se o falšování produktu,“.

82. V § 39 odst. 4 písmeno i) zní:

„i) uchovává v prostorách používaných k výrobě,
skladování, plnění, zpracování nebo uvádění do
oběhu produktu látky v rozporu s § 12
odst. 5,“.

83. V § 39 odst. 4 písm. l) se slova „zvýší při-
rozený obsah alkoholu v rozporu s předpisem
Evropské unie38) nebo“ zrušují.

84. V § 39 odst. 4 se na konci písmene aa) do-
plňuje slovo „nebo“.

85. V § 39 odst. 4 písmeno bb) zní:

„bb) v rozporu s § 26 odst. 4 písm. a)

1. neprovede odběr vzorků vína z šarže, která
bude předmětem žádosti o zatřídění, nebo

2. víno po odběru vzorků sceluje nebo s ním
provádí jiné enologické postupy nebo oše-
tření.“.

86. V § 39 odstavec 5 zní:

„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako prodávající dopustí správního deliktu tím, že

a) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 16
odst. 4,

b) prodá sudové víno v rozporu s § 16b odst. 2,

c) nezpřístupní při prodeji sudového, čepovaného
nebo rozlévaného vína údaje podle § 16 odst. 7,
8 nebo 9,

d) nabízí k prodeji víno v rozporu s § 27 odst. 5,

e) prodává víno v rozporu s § 27 odst. 10, nebo

f) v rozporu s § 27 odst. 11 smísí při prodeji roz-
lévaného vína víno z načatých obalů určených
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pro spotřebitele nebo víno smísí ve vinný střik
anebo s jiným nealkoholickým nápojem v nepří-
tomnosti kupujícího nebo neotevře víno v obalu
určeném pro spotřebitele o objemu do dvou
litrů před kupujícím.“.

87. V § 39 odst. 6 se slovo „vlastní,“ zrušuje.

88. V § 39 odstavec 7 zní:

„(7) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. e), g), h) a l), odstavce 2 písm. p),
odstavce 3 písm. a) a e) nebo odstavce 4
písm. l), m), s), aa) a bb),

b) 4 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. j), odstavce 2 písm. w), od-
stavce 3 písm. c), odstavce 4 písm. a) nebo od-
stavce 5 písm. c), d) a f),

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a), f), i), k) a q) až v), odstavce 2
písm. a) až o), q) až s), u), v) a y) až bb), od-
stavce 3 písm. b), d) a f) až k), odstavce 4
písm. b) až k), n) až r) a t) až z) nebo od-
stavce 6, nebo

d) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. b) až d) a m) až p), odstavce 2
písm. t) a x) nebo odstavce 5 písm. a), b) a e).“.

89. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně
poznámek pod čarou č. 135 až 137 zní:

„§ 39a

(1) Bylo-li povolení pro novou výsadbu révy
využito v průběhu jeho platnosti z méně než 90 %
povolené rozlohy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit za
podmínek stanovených v předpisu Evropské unie135)
pokutu ve výši

a) do 10 000 Kč za každý započatý hektar vinice
nevysázené podle povolení v případě, že v da-
ném kalendářním roce, ve kterém bylo povolení
uděleno, bylo postupováno podle § 8 odst. 2,
nebo

b) do 100 000 Kč za každý započatý hektar vinice
nevysázené podle povolení v případě, že v da-
ném kalendářním roce, ve kterém bylo povolení
uděleno, byla překročena celková rozloha de-
klarované plochy v žádostech na novou vý-
sadbu révy a bylo postupováno podle § 8
odst. 3.

(2) Bylo-li povolení pro opětovnou výsadbu
révy využito v průběhu jeho platnosti z méně než
90 % povolené rozlohy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit
za podmínek stanovených v předpisu Evropské
unie135) pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý
hektar vinice nevysázené podle povolení.

(3) Bylo-li povolení pro novou nebo opětov-
nou výsadbu révy využito na nejméně 90 % povo-
lené plochy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit pokutu ve
výši 1 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevy-
sázené podle povolení.

(4) Jestliže pěstitel nevyklučí na vlastní náklady
vinici osázenou v rozporu s předpisy Evropské
unie110) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, uloží mu
Ústav zaplatit za podmínek stanovených v předpisu
Evropské unie136) pokutu v minimální výši stano-
vené v čl. 5 písm. a) až c) nařízení Komise v přene-
sené pravomoci (EU) č. 560/2015 ze dne 15. prosince
2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde
o systém povolení pro výsadbu révy137).

135) Čl. 62 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013.

136) Čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.

137) Čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 560/2015.
Čl. 36 písm. g) a čl. 40 nařízení Komise v přenesené pra-
vomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další
subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jis-
toty a použití eura.“.

90. V § 40 odst. 4 se slova „právnických osob
podle § 39 odst. 1 až 5“ nahrazují slovy „podle § 39
odst. 1 až 6 a § 39a“.

91. V § 42 odst. 1 se slova „§ 16 odst. 9“ na-
hrazují slovy „§ 14b, § 16 odst. 4 a 11“ a za slova
„§ 26 odst. 12,“ se vkládají slova „§ 27 odst. 14,“.

92. V § 42 odst. 2 se slova „§ 27 odst. 11“ na-
hrazují slovy „§ 27 odst. 13“ a slova „a § 31
odst. 10“ se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Správní řízení, která byla zahájena podle zá-
kona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, a která nebyla přede
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dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně
skončena, se dokončí podle zákona č. 321/2004 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

2. Na základě žádosti pěstitele podané do
31. prosince 2020 rozhodne Ústav o tom, že právo
na výsadbu uvedené v čl. 68 odst. 1 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 se po-
važuje za povolení podle § 8 nebo § 9 zákona č. 321/
/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví
a vinařství), ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona. Vzor žádosti zveřejní minister-
stvo na svých internetových stránkách.

3. Povinnost podle § 16 odst. 4 zákona č. 321/
/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se nevztahuje na vína neozna-
čená logotypem přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, vína naplněná do obalů určených pro spo-
třebitele přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
k nimž byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona opatřen příslušný obalový materiál.

4. Osoby neuvedené v § 16b odst. 2 zákona
č. 321/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, mohou prodávat sudové
víno spotřebitelům do 31. prosince 2017.

5. Výrobci vína nebo příjemci nebaleného vína
jsou povinni nahlásit podle § 16b odst. 3 zákona
č. 321/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, provozovny, v nichž je
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona prodáváno
spotřebitelům sudové víno, a to do 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Ustanovení § 27 odst. 4 písm. a) bod 6 a § 27
odst. 4 písm. b) bod 5 zákona č. 321/2004 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se nevztahují na nebalené víno, vinné hrozny
čerstvé, jiné než stolní hrozny, mošt, rektifikovaný
moštový koncentrát nebo rmut, které byly přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přivezeny z ji-
ného členského státu Evropské unie nebo ze třetí
země.

7. Ustanovení § 27 odst. 4 písm. c) zákona
č. 321/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na vína v pře-
pravním obalu, která byla uvedena do oběhu přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 143/2015 Sb., o náležitostech

průvodních dokladů pro přepravu vinařských
produktů na území České republiky.

2. Vyhláška č. 97/2006 Sb., o předpokladech a způ-
sobu podpory marketingu a prodeje produktů,
podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnic-
tví a vinařství a podrobnostech o poskytování
informací veřejnosti Vinařským fondem.

Čl. IV

Technický předpis

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zemědělství

Čl. V

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zá-
kona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona
č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb.,
zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona
č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona
č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2da se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Na uzavření smlouvy mezi Podpůrným fondem
a příjemcem podpory není právní nárok; pokud Pod-
půrný fond žádosti o podporu před datem uzavření
smlouvy nevyhoví, sdělí písemně a bez zbytečného
odkladu důvody nevyhovění.“.

2. V § 2da se doplňují odstavce 8 až 11, které
znějí:
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„(8) Podpůrný fond při rozhodování o žádosti
o podporu posuzuje

a) splnění formálních náležitostí žádosti o podporu
stanovených programem podpory,

b) splnění podmínek stanovených programem
podpory na žadatele o podporu,

c) ekonomická a právní rizika spojená s podklady
a dokumenty předloženými společně se žádostí
o podporu,

d) dostatečnost a kvalitu zajištění poskytnutého
žadatelem o podporu nebo třetí osobou a

e) ekonomická a právní rizika žadatele o podporu.

(9) Nevyhoví-li Podpůrný fond žádosti o pod-
poru, je žadatel o podporu oprávněn podat Podpůr-
nému fondu námitky, a to do 15 dnů ode dne do-
ručení sdělení Podpůrného fondu o nevyhovění žá-
dosti o podporu. O námitkách žadatele o podporu
rozhoduje představenstvo Podpůrného fondu ve
lhůtě 60 dnů od doručení námitek žadatele o pod-
poru Podpůrnému fondu. Pokud žadatel o podporu
námitky během lhůty podle předchozí věty doplní,
lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od oka-
mžiku doručení doplnění námitek Podpůrnému
fondu. Představenstvo Podpůrného fondu, po po-
souzení námitek žadatele o podporu, původní roz-
hodnutí Podpůrného fondu potvrdí, nebo ho změní.
Rozhodnutí představenstva Podpůrného fondu je
konečné a nelze proti němu podat opravný prostře-
dek.

(10) Na činnosti Podpůrného fondu podle od-
stavců 1 až 9 a na smlouvy podle odstavce 5 se ne-
vztahuje správní řád.

(11) Podpůrný fond provádí u podpory posky-
tované podle odstavce 3 písm. f) vypořádání vztahů
se státním rozpočtem podle § 75 zákona o rozpočto-
vých pravidlech až po ukončení poskytování této
podpory.“.

3. V § 3p odst. 2 se slova „uživatelům bezpro-
středně přiléhajících dílů půdních bloků nebo“ na-
hrazují slovem „uživatelům“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o potravinách a tabákových
výrobcích

Čl. VI

Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 119/

/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/
/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/
/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/
/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/
/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/
/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/
/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/
/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 12b odst. 3 větě první se za slovo „vy-
robených“ vkládají slova „ , distribuovaných, dove-
zených“.

2. V § 12b odst. 3 větě třetí se za slova „Zaka-
zuje se“ vkládají slova „vyrábět, distribuovat, dová-
žet a“.

3. V § 12h odst. 5 se slova „odstavce 3
písm. a)“ nahrazují slovy „odstavce 4 písm. a)“.

4. V § 12i odst. 1 se text „§ 12h odst. 3 písm. a)
a § 12h odst. 4“ nahrazuje textem „§ 12h odst. 4
písm. a) a § 12h odst. 5“ a text „§ 12h odst. 3
písm. b)“ se nahrazuje textem „§ 12h odst. 4
písm. b)“.

5. V § 13b odst. 4 se text „§ 12h odst. 3, § 12h
odst. 4, § 12h odst. 5 písm. c)“ nahrazuje textem
„§ 12h odst. 4, § 12h odst. 5, § 12h odst. 6 písm. c)“.

6. V § 13e odst. 1 se text „§ 12h odst. 1 a 2“
nahrazuje textem „§ 12h odst. 2 a 3“.

7. V § 13e odst. 2 se text „§ 12h odst. 1 písm. a)
až d), f) a g), § 12h odst. 2“ nahrazuje textem „§ 12h
odst. 2 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 3“.

8. V § 16 odst. 9 se slova „odstavci 1“ nahrazují
slovy „odstavcích 1 až 5“ a slova „odstavce 1“ se
nahrazují slovy „odstavců 1 až 5“.

9. V § 16 odst. 17 se slova „Orgány dozoru
uvedené v odstavci 1 písm. b) a c)“ nahrazují slovy
„Státní veterinární správa a Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce“.

10. V § 16a odst. 8 se text „§ 16 odst. 1 písm. b)
a c)“ nahrazuje textem „Státní veterinární správy
a Státní zemědělské a potravinářské inspekce“.

11. V § 17c odst. 2 písm. h) se za slova „v roz-
poru s § 12b odst. 3“ vkládají slova „vyrobí, distri-
buuje, doveze nebo“.
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12. V § 17i se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pokuty vybírá správní orgán, který je ulo-
žil.“.

13. V § 18 odst. 1 písmeno p) zní:

„p) výši paušální částky nákladů dodatečné kon-
troly podle § 16 odst. 11, výši paušální částky
nákladů na ověření souladu se specifikacemi po-
dle § 16 odst. 12, výši paušální částky nákladů
vzniklých v souvislosti se vstupem potravin ze
třetích zemí podle § 16 odst. 13 a výši paušální
částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovo-
zem potravin ze třetích zemí podle § 16 odst. 13
a 14,“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci

Čl. VII

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a po-
travinářské inspekci a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona
č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 180/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) pokud je to požadováno přímo použitelným
předpisem Evropské unie, schvaluje nebo pod-
míněně schvaluje v mezích své působnosti podle
zákona upravujícího potraviny na základě žá-
dosti provozovatele potravinářského podniku
podané v listinné nebo v elektronické podobě
podniky, závody, popřípadě jiná zařízení vyrá-
bějící potraviny jiného než živočišného původu
a odnímá nebo pozastavuje schválení, a to jsou-
-li splněny podmínky stanovené přímo použi-
telnými předpisy Evropské unie3a); žádost
o schválení musí splňovat náležitosti podle § 3
odst. 1 písm. i) zákona upravujícího potraviny
a musí obsahovat údaje o druhu a rozsahu čin-
nosti, a to zejména údaje o objemu výroby
a uvádění potravin na trh; tímto ustanovením
není dotčena působnost Státní veterinární
správy podle veterinárního zákona a podle
§ 16 odst. 4 zákona upravujícího potraviny.“.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních
vzorků za účelem zjišťování souladu zemědělských
výrobků s právními předpisy a souladu podmínek
jejich výroby a uvádění na trh s právními předpisy
zajišťuje inspekce přiměřeně podle pravidel stanove-
ných zákonem o potravinách a tabákových výrob-
cích pro odběr, přípravu a zkoušení kontrolních
vzorků za účelem zjišťování souladu potravin s práv-
ními předpisy a souladu podmínek jejich výroby
a uvádění na trh s právními předpisy.“.

3. V § 11 odst. 1 písm. e) se text „§ 4 odst. 1
písm. h)“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 1 písm. a)“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o regulaci reklamy

Čl. VIII

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o pro-
vozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/
/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/
/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/
/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/
/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/
/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/
/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/
/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/
/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 202/
/2015 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 188/
/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 7 písm. g) se za slovo „inspekce“ vkládají
slova „pro požadavky stanovené zákonem o potravi-
nách a tabákových výrobcích41), zejména pokud jde
o uvedení informace naznačující, že země původu
potraviny je Česká republika,“.

2. V § 8a odst. 2 písm. j) a v § 8a odst. 3
písm. i) se za slovo „nesplňuje“ vkládají slova „po-
žadavky stanovené zákonem o potravinách a tabáko-
vých výrobcích41), zejména pokud jde o uvedení in-
formace naznačující, že země původu potraviny je
Česká republika,“.
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ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé, která nabývá
účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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