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476

ZÁKON

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Změna zákona o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí

Čl. I

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani daro-
vací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona
č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/
/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/
/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998
Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zá-
kona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/
/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002
Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb.
a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slovo „práva,“ vklá-
dají slova „v souvislosti s postoupením pohledávky,“.

2. V § 9 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „nebo přechod vlastnictví k nemovitostem v sou-
vislosti s postoupením pohledávky“.

3. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene c) do-
plňují slova „anebo v souvislosti s postoupením pohle-
dávky“.

4. V § 10 odst. 1 písm. e) se za slovo „vlastnictví“
vkládají slova „nebo do vlastnictví“.

5. V § 19 odst. 2 písm. b) a § 19 odst. 4 písm. b) se
slova „a poboček zahraničních bank působících na
území České republiky“ a slova „v tuzemsku“ zrušují.

6. V § 20 odstavec 1 zní:
„(1) Od daně dědické a daně darovací je osvobo-

zeno bezúplatné nabytí majetku
a) Českou republikou nebo jiným členským státem

Evropské unie, Norskem a Islandem (dále jen
„jiný evropský stát“), jakož i bezúplatné poskyt-
nutí majetku Českou republikou či nabytí majetku
od jiného evropského státu,

b) územním samosprávným celkem a jím zřízenou
příspěvkovou organizací, dobrovolným svazkem

obcí, veřejnou výzkumnou institucí, veřejnou vy-
sokou školou, veřejným neziskovým ústavním
zdravotnickým zařízením nebo Regionální radou
regionu soudržnosti, má-li právnická osoba sídlo
v tuzemsku,

c) právnickou osobou se sídlem na území jiného
evropského státu, je-li právní forma a předmět čin-
nosti obdobný právní formě a předmětu činnosti
právnické osoby uvedené v písmenu b).“.

7. V § 20 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen

převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z vlast-
nictví České republiky nebo jiného evropského státu,
jakož i do vlastnictví České republiky nebo jiného
evropského státu. To se netýká převodu nebo přechodu
vlastnictví k nemovitosti, pokud s majetkem státu před
převodem nebo přechodem vlastnictví hospodařil pod-
nikatelský subjekt nebo tento subjekt měl majetek státu
ve správě.

(4) Od daně dědické a daně darovací je osvobo-
zeno bezúplatné nabytí majetku

a) právnickou osobou se sídlem v tuzemsku nebo na
území jiného evropského státu, založenou nebo
zřízenou k zabezpečování činnosti v oblasti kul-
tury, školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže,
vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví,
sociální péče, ekologie, ochrany opuštěných zvířat
nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy,
sportu a požární ochrany, je-li bezúplatné nabytí
majetku určeno na zabezpečování uvedené čin-
nosti,

b) státem registrovanou církví, náboženskou společ-
ností nebo obecně prospěšnou společností, má-li
uvedená právnická osoba sídlo v tuzemsku nebo
na území jiného evropského státu a bezúplatně na-
bytý majetek je určen na její činnost vykonávanou
v souladu se zákonem upravujícím činnost církví,
náboženských společností nebo obecně prospěš-
ných společností nebo v souladu s obdobnou
úpravou činnosti církví, náboženských společností
nebo obecně prospěšných společností podle práva
jiného evropského státu,

c) politickou stranou nebo politickým hnutím se síd-
lem v tuzemsku nebo na území jiného evropského
státu, je-li majetek bezúplatně nabyt v souladu se
zákonem upravujícím činnost politických stran
a politických hnutí nebo v souladu s obdobnou
úpravou činnosti politických stran a politických
hnutí podle práva jiného evropského státu,
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d) nadací nebo nadačním fondem se sídlem v tuzem-
sku nebo na území jiného evropského státu, je-li
bezúplatně nabytý majetek určen na dosahování
obecně prospěšných cílů nadace nebo nadačního
fondu v souladu se zákonem upravujícím činnost
nadací a nadačních fondů nebo v souladu s obdob-
nou úpravou nadací a nadačních fondů podle práva
jiného evropského státu, jakož i bezúplatné po-
skytnutí majetku touto nadací nebo nadačním fon-
dem v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,
a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo
ve statutu,

e) zdravotní pojišťovnou se sídlem v tuzemsku nebo
na území jiného evropského státu pro fondy ve-
řejného zdravotního pojištění v souladu se záko-
nem upravujícím činnost zdravotních pojišťoven
nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti
zdravotních pojišťoven podle práva jiného evrop-
ského státu;

je-li bezúplatně nabytý majetek použit nebo poskytnut
na jiné účely než na účely uvedené v písmenech a) až e),
nárok na osvobození zanikne.“.

8. V § 20 odst. 6 písm. e) se slova „podle zvlášt-
ního zákona12) do základního kapitálu obchodních
společností nebo družstev (dále jen „vklad“)“ nahrazují
slovy „do základního kapitálu obchodní společnosti
nebo družstva podle obchodního zákoníku nebo podle
právního řádu jiného evropského státu (dále jen
„vklad“), má-li tato obchodní společnost nebo druž-
stvo sídlo v tuzemsku nebo na území jiného evrop-
ského státu“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

9. V § 20 odst. 7 písm. b) se slova „změnou do-
končené stavby12e)“ nahrazují slovy „nástavbou, pří-
stavbou nebo stavební úpravou, provedenou formou
vestavby“.

Poznámka pod čarou č. 12e se zrušuje.

10. V § 20 odstavec 10 zní:
„(10) Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné

nabytí majetku fyzickou osobou s trvalým pobytem
v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu
provozující zdravotnické zařízení v souladu se záko-
nem upravujícím činnost zdravotnických zařízení nebo
v souladu s obdobnou úpravou činnosti zdravotnic-
kých zařízení v jiném evropském státě, je-li bezúplatně
nabytý majetek určen na zabezpečování činnosti tohoto
zařízení. Obdobně je osvobozeno bezúplatné nabytí
majetku fyzickou osobou provozující zařízení na
ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů

zvířat. Je-li bezúplatně nabytý majetek použit na jiné
účely, nárok na osvobození zanikne.“.

11. V § 21 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) uplynul příslušný kalendářní rok, jde-li o bez-
úplatné nabytí majetku právnickou osobou, které
je osvobozeno podle § 20 odst. 4, nebo o bez-
úplatné nabytí majetku fyzickou osobou, které je
osvobozeno podle § 20 odst. 10; přiznání k dani
dědické nebo k dani darovací zahrnuje veškerý
majetek nabytý nebo poskytnutý v tomto období
s výjimkou majetku, u kterého se daňové přiznání
podle odstavce 5 nepodává.“.

12. V § 21 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „nebo nabyla účinnosti smlouva o po-
stoupení pohledávky“.

13. V § 21 odst. 3 se slovo „zákoníku2cc)“ nahra-
zuje slovy „zákoníku2cc) nebo znalecký posudek o ceně
zjištěné podle zvláštního právního předpisu2aa), je-li zá-
klad daně z převodu nemovitostí stanoven podle § 10
odst. 2“.

14. V § 21 odst. 4 písm. d) se za slova „z vlastnic-
tví“ vkládají slova „nebo do vlastnictví“.

15. V § 21 odst. 7 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „nebo od ukončení šetření, je-li nabytí
majetku zcela osvobozeno od daně dědické“.

16. V § 25 odst. 4 se za slovo „práva“ vkládají
slova „nebo z přechodu vlastnictví k nemovitosti v sou-
vislosti s postoupením pohledávky“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Nastala-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona skutečnost, která byla podle dosavadních práv-
ních předpisů předmětem daně dědické, daně darovací
nebo daně z převodu nemovitostí, postupuje se podle
dosavadních právních předpisů.

2. Právnická osoba nebo fyzická osoba, která
v roce 2009 nabude majetek osvobozený od daně dě-
dické a daně darovací podle § 20 odst. 4 nebo 10, podá
daňové přiznání podle § 21 odst. 1 písm. d) ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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ZÁKON

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

Čl. I

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb.,
zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/
/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005
Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb.,
zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona
č. 27/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 a v § 5 odst. 1 se za slovo „celek“
vkládají slova „a svazek obcí“.

2. V § 3 odst. 1 se za slovo „celku“ vkládají slova
„a svazku obcí“.

3. V § 3 odst. 2 a v § 5 odst. 2 úvodní části usta-
novení se za slovo „celku“ vkládají slova „nebo svazku
obcí“.

4. V § 4 odst. 5 písm. b) se slova „vlastních dlu-
hopisů“ nahrazují slovy „komunálních dluhopisů
územního samosprávného celku“.

5. V nadpisu § 5 se na konci doplňují slova
„a svazků obcí“.

6. V § 6 odstavec 3 zní:
„(3) Podnikatelská činnost územního samospráv-

ného celku nebo svazku obcí se sleduje mimo rozpoč-
tové příjmy a výdaje. Její výsledek se promítne do roz-
počtu a je součástí závěrečného účtu územního samo-
správného celku nebo svazku obcí.“.

7. V § 7 odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 a v § 10
odst. 1 se na konci úvodních částí ustanovení doplňuje
slovo „zejména“.

8. V § 7 odst. 1 písm. b) a v § 8 odst. 1 písm. b) se
slovo „hospodářské“ zrušuje.

9. V nadpisu § 11 se na konci doplňují slova
„územního samosprávného celku“.

10. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu
15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu
územního samosprávného celku10) zveřejněn vhodným
způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce
a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dál-
kový přístup. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou
občané příslušného územního samosprávného celku
uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zve-
řejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém
bude návrh rozpočtu projednáván.“.

11. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 11a

Zveřejnění návrhu rozpočtu Regionální rady
regionu soudržnosti

Návrh rozpočtu Regionální rady regionu sou-
držnosti musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem
jeho projednání ve výboru Regionální rady regionu
soudržnosti zveřejněn vhodným způsobem a v elektro-
nické podobě způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.“.

12. V § 12 odst. 1 se za slovo „Rozpočet“ vkládají
slova „územního samosprávného celku a rozpočet
svazku obcí“.

13. V § 12 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) právnické osoby zřízené v působnosti svazku
obcí,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

14. V § 13 odst. 1 se slovo „jeho“ zrušuje a za
slovo „hospodaření“ se vkládají slova „územního
samosprávného celku nebo svazku obcí“.

15. § 15 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 10a zní:

„§ 15

Hospodaření podle rozpočtu a kontrola

(1) Územní samosprávný celek a svazek obcí
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uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se
schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého
hospodaření podle zvláštního právního předpisu upra-
vujícího finanční kontrolu ve veřejné správě10a) po celý
rozpočtový rok.

(2) Územní samosprávný celek a svazek obcí vy-
konává kontrolu hospodaření jím zřízených nebo za-
ložených právnických osob.

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

16. V § 17 odst. 2 se za slovo „skladby“ vkládají
slova „ , údaje o hospodaření s majetkem“, slova „celku
a“ se nahrazují slovy „celku nebo“ a slova „a hospoda-
ření s jejich majetkem“ se zrušují.

17. V § 17 odstavec 6 zní:
„(6) Návrh závěrečného účtu musí být nejméně

po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupi-
telstvu územního samosprávného celku10) zveřejněn
vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední
desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Připomínky k návrhu závěrečného
účtu mohou občané příslušného územního samospráv-
ného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při
jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva,
na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.“.

18. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 17a
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Regionální

rady regionu soudržnosti

Návrh závěrečného účtu Regionální rady regionu
soudržnosti musí být nejméně po dobu 15 dnů přede
dnem jeho projednání ve výboru Regionální rady re-
gionu soudržnosti zveřejněn vhodným způsobem
a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.“.

19. V § 20 odst. 1 se za slovo „celku“ vkládají
slova „nebo svazku obcí“.

20. § 22 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 13 a 14 zní:

„§ 22
Porušení rozpočtové kázně

(1) Porušením rozpočtové kázně je každé ne-
oprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých z rozpočtu

a) územního samosprávného celku,

b) městské části hlavního města Prahy,
c) Regionální rady regionu soudržnosti, nebo
d) svazku obcí.

(2) Neoprávněným použitím peněžních pro-
středků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená zákonem, smlouvou
nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků,
nebo porušeny podmínky, za kterých byly příslušné
peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí
i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky
použity.

(3) Zadržením peněžních prostředků podle od-
stavce 1 je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.

(4) Fyzická osoba, právnická osoba nebo organi-
zační složka státu, která porušila rozpočtovou kázeň, je
povinna provést odvod za porušení rozpočtové kázně
do rozpočtu, z něhož jí byly peněžní prostředky po-
skytnuty.

(5) Odvod za porušení rozpočtové kázně odpo-
vídá částce neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků.

(6) Za prodlení s odvodem za porušení rozpoč-
tové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, po-
vinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto
odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po
dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne,
kdy byly prostředky odvedeny nebo u návratných fi-
nančních výpomocí vráceny. Penále, které v jednotli-
vých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.

(7) O uložení odvodu a penále podle odstavců 4
až 6 za porušení rozpočtové kázně rozhoduje v samo-
statné působnosti

a) u obce obecní úřad,
b) u městské části hlavního města Prahy úřad městské
části,

c) u hlavního města Prahy Magistrát hlavního města
Prahy,

d) u kraje krajský úřad.

(8) Rozhodnutí podle odstavce 7 písm. a) pře-
zkoumává v přenesené působnosti krajský úřad podle
zvláštního zákona13), rozhodnutí podle odstavce 7
písm. b) přezkoumává v přenesené působnosti Magis-
trát hlavního města Prahy podle zvláštního zákona14).
Rozhodnutí podle odstavce 7 písm. c) a d) přezkou-
mává z hlediska dodržování zákonnosti Ministerstvo
financí. Správní orgán při přezkoumání rozhodnutí po-
dle odstavce 7 může rozhodnutí pouze zrušit nebo zru-
šit a vrátit k novému projednání.
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(9) O uložení odvodu a penále podle odstavců 4
až 6 za porušení rozpočtové kázně rozhoduje

a) u svazku obcí orgán určený k tomu stanovami,
jinak orgán, který jedná jménem svazku obcí na-
venek,

b) u Regionální rady regionu soudržnosti úřad Re-
gionální rady regionu soudržnosti.

(10) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí podle
odstavce 9 písm. a) je krajský úřad v přenesené působ-
nosti, příslušný podle sídla svazku obcí. Odvolacím
orgánem proti rozhodnutí podle odstavce 9 písm. b)
je Ministerstvo financí.

(11) Odvod a penále podle odstavců 4 až 6 lze
uložit do 10 let počítaných od 1. ledna roku následují-
cího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové káz-
ně.

(12) Prominutí nebo částečné prominutí povin-
nosti odvodu a penále podle odstavců 4 až 6 může z dů-
vodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který
o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na základě
písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň.

(13) Při správě odvodů podle odstavců 7 a 9 se
postupuje podle zákona upravujícího správu daní. Při
správě penále se uplatní postup, který stanoví zákon
upravující správu daní pro úrok z prodlení.

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

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

21. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 22a
Správní delikty

(1) Územní samosprávný celek, svazek obcí, měst-
ská část hlavního města Prahy nebo Regionální rada
regionu soudržnosti se dopustí správního deliktu tím,
že

a) v rozporu s § 2 odst. 1 nezpracuje rozpočtový vý-
hled,

b) v rozporu s § 13 odst. 1 nehospodaří podle pravi-
del rozpočtového provizoria,

c) neprovede změny schváleného rozpočtu podle
§ 16 odst. 2,

d) zpracuje rozpočet v rozporu s § 12 odst. 1,
e) v rozporu s § 14 neprovede rozpis schváleného

rozpočtu,
f) v rozporu s § 15 nevykonává kontrolu svého hos-

podaření, nebo

g) v rozporu s § 17 odst. 4 nezajistí přezkoumání
svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok.

(2) Územní samosprávný celek nebo městská část
hlavního města Prahy se dopustí správního deliktu tím,
že v rozporu s

a) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet,
b) § 11 odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, nebo
c) § 17 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu.

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

a) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet,
b) § 11a nezveřejní návrh rozpočtu, nebo
c) § 17a nezveřejní návrh závěrečného účtu.

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

a) § 39 odst. 3 zpracuje a schválí rozpočet,
b) § 39 odst. 4 nezveřejní návrh rozpočtu, nebo
c) § 39 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu.

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

§ 22b
Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

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

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona, kterých
se dopustila obec nebo dobrovolný svazek obcí, jehož
členem není hlavní město Praha, v prvním stupni pro-
jednává v přenesené působnosti krajský úřad, v jehož
správním obvodu se obec nachází nebo v jehož správ-
ním obvodu má dobrovolný svazek obcí sídlo. Správní
delikty podle tohoto zákona, kterých se dopustila měst-
ská část hlavního města Prahy, v prvním stupni pro-
jednává v přenesené působnosti Magistrát hlavního
města Prahy.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona, kterých
se dopustil kraj, Regionální rada regionu soudržnosti,
hlavní město Praha nebo dobrovolný svazek obcí, je-
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hož členem je hlavní město Praha, v prvním stupni pro-
jednává Ministerstvo financí.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hra-
zena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.“.

22. V § 23 odst. 1 písm. g) se slova „veřejné nezis-
kové organizace“ nahrazují slovy „veřejná ústavní
zdravotnická zařízení podle zvláštního zákona16c)“.

Poznámka pod čarou č. 16c zní:

„16c) Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních
zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

23. V § 25 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Pokud zřizovatel přenesl na organizační
složku oprávnění disponovat s peněžními prostředky,
odpovídá za hospodaření, vedení pokladní služby
a účetnictví vedoucí této organizační složky.

(5) Organizační složka je povinna vyúčtovat pro-
vozní zálohu po ukončení období, na něž byla poskyt-
nuta, nejpozději však do 31. prosince rozpočtového
roku.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6
až 9.

24. V § 25 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Z vybraných příjmů nesmí organizační složka hradit
výdaje.“.

25. V § 25 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Rozpočtové příjmy je organizační složka po-
vinna odvést na účet svého zřizovatele nejpozději kon-
cem každého měsíce.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8
až 10.

26. V § 26 písm. d) se slovo „jednotku“ nahrazuje
slovem „složku“.

27. V § 27 odst. 2 písm. e) se slova „do správy
k jejímu vlastnímu hospodářskému využití“ nahrazují
slovy „k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“)“.

28. V § 27 odst. 2 písm. f) se slova „takových ma-
jetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený
majetek, včetněmajetku získaného jeho vlastní činností,
spravovala pro“ se nahrazují slovy „práv, která organi-
zaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit“.

29. V § 27 odst. 2 písm. g) se slova „hlavních
účelů“ nahrazují slovy „hlavního účelu“.

30. V § 27 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 až 6, které znějí:

„(3) Příspěvková organizace hospodaří se svěře-
ným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listi-
nou.

(4) Příspěvková organizace nabývá majetek pro
svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zři-
zovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí
takového majetku třeba jeho předchozí písemný sou-
hlas.

(5) Do svého vlastnictví může příspěvková orga-
nizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu čin-
nosti, pro kterou byla zřízena, a to

a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,

b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizo-
vatele,

c) děděním; bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele je příspěvková organizace povinna dě-
dictví odmítnout, nebo

d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizova-
tele.

(6) Pokud se stane majetek, který příspěvková
organizace nabyla do svého vlastnictví podle odstavce 5
písm. a), pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho před-
nostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel
písemnou nabídku, může příspěvková organizace po
jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zři-
zovatelem.“.

Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 7
až 10.

31. V § 27 odst. 8 větě první se slovo „přecházejí“
nahrazuje slovy „přechází její majetek,“.

32. V § 27 odst. 8 se věta poslední nahrazuje vě-
tami „Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace,
přechází uplynutím dne uvedeného v jeho rozhodnutí
o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele.
Ke sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace
může dojít pouze u příspěvkových organizací téhož
zřizovatele.“.

33. V § 27 odst. 9 se slova „Skutečnosti podle od-
stavce 3 s údaji podle odstavce 2“ nahrazují slovy
„Údaje podle odstavce 2 a skutečnosti podle od-
stavce 8“.

34. V § 28 se za odstavec 6 vkládají nové od-
stavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Příspěvková organizace se dopustí porušení
rozpočtové kázně tím, že

a) použije finanční prostředky, které obdrží z roz-
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počtu svého zřizovatele, v rozporu se stanoveným
účelem,

b) převede do svého peněžního fondu více finančních
prostředků, než stanoví tento zákon nebo než roz-
hodl zřizovatel,

c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný
účel, než stanoví tento zákon nebo jiný právní
předpis,

d) použije své provozní prostředky na účel, na který
měly být použity prostředky jejího peněžního
fondu podle tohoto zákona, nebo

e) překročí stanovený nebo přípustný objem pro-
středků na platy, pokud toto překročení do
31. prosince nekryla ze svého fondu odměn.

(8) Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel
příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve
výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpoz-
ději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně
zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení
rozpočtové kázně došlo.

(9) Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti
snížit nebo prominout odvod za porušení rozpočtové
kázně na základě písemné žádosti příspěvkové organi-
zace.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 10
a 11.

35. V § 28 odst. 11 se za slovo „rozpočtu“ vkládají
slova „ , k rozpočtu Regionální rady regionu sou-
držnosti“.

36. V § 30 odstavec 1 zní:
„(1) Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného vý-

sledku hospodaření příspěvkové organizace na základě
schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sní-
ženého o případné převody do fondu odměn. Zlepšený
výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvo-
řen tehdy, jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření
jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než
její provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn
schvaluje zřizovatel. Zdrojem rezervního fondu mohou
být též peněžní dary a prostředky převedené podle § 28
odst. 3.“.

37. V § 30 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

38. V § 30 odst. 2 písm. b) se slovo „rozdílů“ na-
hrazuje slovy „dočasného nesouladu“.

39. V § 31 odst. 1 písm. d) se slova „hmotného
investičního“ nahrazují slovy „svěřeného dlouhodo-
bého hmotného“.

40. V § 31 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví příspěv-
kové organizace,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

41. V § 31 odst. 2 písm. a) se slova „popř. inves-
tičních příspěvků,“ zrušují.

42. V § 31 odst. 2 písm. d) se slovo „nemovitého“
a slova „ve vlastnictví zřizovatele“ zrušují.

43. V § 32 odst. 1 se slovo „hospodářského“ zru-
šuje, za slovo „výsledku“ se vkládá slovo „hospodaře-
ní“ a slova „limitu prostředků na platy“ se nahrazují
slovem „stanoveného“.

44. V § 32 odstavec 2 zní:

„(2) Tvorbu fondu odměn provede příspěvková
organizace na základě schválení výše zlepšeného vý-
sledku hospodaření a jeho rozdělení zřizovatelem.“.

45. § 33a se včetně nadpisu zrušuje.

46. V § 34 odst. 1 se za slovo „předchozím“
vkládá slovo „písemném“.

47. V § 34 odstavec 2 zní:

„(2) Příspěvková organizace není oprávněna zajiš-
ťovat závazky.“.

48. V § 35 se za slovo „předchozím“ vkládá slovo
„písemném“.

49. § 36 včetně nadpisu zní:

„§ 36

Nakládání s cennými papíry příspěvkovými
organizacemi

Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat
akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu
za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna
jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Pří-
spěvková organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat
směnky, ani být směnečným ručitelem.“.

50. Na konci textu § 37 se doplňují slova „a s vý-
jimkou postupu podle § 27 odst. 6.“.

51. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 37a

Zřizování a zakládání právnických osob

Příspěvková organizace nesmí

a) zřizovat nebo zakládat právnické osoby,

b) mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené
nebo založené za účelem podnikání.“.

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

„(3) V případě, že se svazek obcí podílí na reali-
zaci programu nebo projektu spolufinancovaného
z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na pří-
slušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem fi-
nančních prostředků účelově určených na spolufinan-
cování programu nebo projektu Evropské unie.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4
až 7.

53. V § 39 odst. 4 se slova „vhodným způsobem
zveřejnit v obcích, které jsou jeho členy“ nahrazují
slovy „zveřejnit vhodným způsobem a ve vhodném
rozsahu na úředních deskách obcí, které jsou jeho
členy, a v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup“.

54. V § 39 odst. 6 se slova „musí být vhodným
způsobem zveřejněn v obcích, které jsou jeho členy“
nahrazují slovy „včetně zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření, musí být zveřejněn vhodným způ-
sobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách
obcí, které jsou jeho členy, a v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

55. Nadpis § 39a zní: „Druhy organizací svazku
obcí“.

56. V § 39a odst. 1 se za slovo „organizace“ vklá-
dají slova „a školské právnické osoby“.

57. V § 39a odst. 4 se číslo „37“ nahrazuje číslem
„37a“.

58. Za § 39a se vkládá nový § 39b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 39b

Předchozí souhlas

(1) Předchozí souhlas zřizovatele podle tohoto zá-
kona, anebo stanoví-li tak zřizovatel podle § 27 odst. 4,
se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon a je
jeho součástí, s výjimkou peněžitého daru účelově ne-
určeného, k jehož přijetí může zřizovatel poskytnout
předchozí souhlas společný pro více právních úkonů.
Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon ne-
platný.

(2) Do doby, než právní úkon nabude účinnosti,
lze předchozí souhlas dodatečně odejmout, jestliže po
jeho vydání vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které
nebyly známy v době rozhodování a měly by na vý-
sledek rozhodnutí podstatný vliv.

(3) Pokud si zřizovatel příspěvkové organizace
vyhradí předchozí souhlas k nabytí majetku podle
§ 27 odst. 4, je povinen zabezpečit předem oznámení
o této skutečnosti v Ústředním věstníku České repu-
bliky.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona není ustanove-
ními tohoto zákona dotčen s výjimkou majetku převe-
deného na ni bezúplatně zřizovatelem. S tímto majet-
kem příspěvková organizace naloží podle § 27 odst. 6
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zřizovatel přizpůsobí zřizovací listinu zákonu
č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, do 7 měsíců ode dne nabytí jeho
účinnosti.

3. Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posu-
zuje a odvod, penále a pokuta se uloží podle zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

4. Řízení o uložení odvodu a penále nebo pokuty
za porušení rozpočtové kázně zahájená přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá
z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o obcích

Čl. IV

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001
Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb.,
zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona
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č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/
/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004
Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006, zákona
č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona
č. 298/2008 Sb. a zákona č. 305/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 47 odstavec 1 zní:
„(1) Obce se mohou sdružovat podle předpisů

o sdružování občanů pouze, jsou-li členy občanského
sdružení i jiné osoby než obce.“.

2. V § 109 odst. 3 se na konci bodu 2 středník
nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 34b zní:

„3. rozhoduje v případech stanovených tímto nebo
zvláštním zákonem34b);

34b) Například § 22 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona
č. 477/2008 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 34b se označuje
jako poznámka pod čarou č. 34c, a to včetně odkazů
na ni.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o krajích

Čl. V

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001
Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb.,
zákona č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona
č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/
/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 298/2008 Sb. a zákona č. 305/2008 Sb., se mění takto:

1. Na konci § 66 se doplňuje věta „Krajský úřad
rozhoduje v samostatné působnosti v případech stano-
vených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem23a).“.

Poznámka pod čarou č. 23a zní:

„23a) Například § 22 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona
č. 477/2008 Sb.“.

2. V § 94 odst. 1 se za slovo „ministerstvo“ vklá-
dají slova „ , pokud zvláštní zákon nestanoví jinak25a)“.

Poznámka pod čarou č. 25a zní:

„25a) Například § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona
č. 477/2008 Sb.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. VI

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb.,
zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/
/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zá-
kona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb. a zákona
č. 305/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 4 větě první se slovo „nemůže“
nahrazuje slovem „může“ a na konci textu věty se do-
plňují slova „pouze, jsou-li členy občanského sdružení
i jiné osoby než obce nebo kraje“.

2. V § 81 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Magistrát rozhoduje v samostatné působnosti v přípa-
dech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zá-
konem21).“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

„21) Například § 22 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona
č. 477/2008 Sb.“.

3. V § 81 odst. 3 písm. a) se za slovo „řízení“
vkládají slova „nebo podle zákona upravujícího správu
daní a poplatků“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 18 odst. 4, 5 a 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 383/
/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech na-
kládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.,
vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb. a vy-
hlášky č. 351/2008 Sb., § 8 zní:

„§ 8

(1) Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů musí
splňovat kromě obecných požadavků na zařízení podle
§ 4 i stejné technické požadavky jako zařízení ke shro-
mažďování nebo skladování odpadů uvedené v § 5 a 7.

(2) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona
identifikovat odebírané nebo vykupované odpady
a osoby, od kterých vykoupil věci jako odpady násle-
dujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů, a vést
o těchto skutečnostech evidenci

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
16 01 04* Autovraky
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin

a jiných nebezpečných
součástí

17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsi kovů (17 04 01 – 06)
17 04 11 Kabely
16 01 17 Železné kovy

16 01 18 Neželezné kovy

17 04 05 Železo a ocel

17 04 07 Směsné kovy

20 01 40 Kovy.

(3) Identifikací fyzických osob podle odstavce 2
se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, ad-
resy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského
průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob,
od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.

(4) U autovraků a jejich podstatných částí se evi-
dence podle § 18 odst. 3 zákona nahrazuje evidencí
v informačním systému pro sledování toku vybraných
autovraků podle § 37b odst. 2 zákona.

(5) Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru
nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických
osob, a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí
poskytovat úplatu v hotovosti, se vymezují jako od-
pady, mající povahu

a) uměleckého díla nebo jeho části,

b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo
jeho části,

c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,

d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, ze-
jména zařízení pro hromadnou dopravu, doprav-
ního značení, součásti nebo příslušenství veřejného
prostranství a pozemních komunikací a energe-
tické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo

e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vy-
braného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h)
zákona.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.
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