Ročník 2019

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 53

Rozeslána dne 16. května 2019

Cena Kč 33,–

O B S A H:
125. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
126. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
127. V y h l á š k a o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5 000 Kč
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ZÁKON
ze dne 23. dubna 2019,
kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST DRUHÁ

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Změna zákona o daních z příjmů
Čl. II

ČÁST PRVNÍ

V § 18a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., se v odstavci 1 písm. f) za slovem „věci“
doplňují slova „s výjimkou finanční náhrady“.

Změna zákona o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi

Čl. I

ČÁST TŘETÍ

V § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi),
se odstavec 6 zrušuje.

ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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ZÁKON
ze dne 23. dubna 2019,
kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003
Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004
Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011
Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012
Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012
Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 183/2017
Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 větě první se slovo „správy“
nahrazuje slovem „správy1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.“.

2. V § 2 písm. a) se za slova „městská část
hlavního města Prahy,“ vkládají slova „dobrovolný
svazek obcí,“ a slova „nebo městské části hlavního
města Prahy“ se nahrazují slovy „ , městské části
hlavního města Prahy nebo dobrovolného svazku
obcí, státní organizace Správa železniční dopravní
cesty“.
3. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) U dobrovolného svazku obcí mohou finanční kontrolu vykonávat i jiné fyzické osoby než
zaměstnanci dobrovolného svazku obcí.“.
4. § 9a včetně nadpisu zní:

„§ 9a
Působnost dobrovolných svazků obcí
(1) Dobrovolné svazky obcí kontrolují podle
tohoto zákona hospodaření s veřejnými prostředky
jimi zřízených příspěvkových organizací.
(2) Dobrovolné svazky obcí vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční
podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory,
kterou jim poskytují.
(3) Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona,
kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření jimi zřízených příspěvkových
organizací. Současně zajistí prověření přiměřenosti
a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně
jednou ročně, jeho hodnocení.“.
5. V § 22 odstavec 2 zní:
„(2) Orgán veřejné správy předkládá roční
zprávu o výsledcích finančních kontrol Ministerstvu
financí.“.
6. V § 22 se odstavec 3 včetně poznámky pod
čarou č. 24 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
7. V § 26 se doplňují odstavce 6 až 8, které
znějí:
„(6) U dobrovolného svazku obcí mohou předběžnou řídicí kontrolu vykonávat i jiné fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí.
(7) U obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských části hlavního města Prahy, městských obvodů a části statutárního města může být příkazcem
operace člen zastupitelstva.
(8) U orgánu veřejné správy, který nemá víc
než 5 zaměstnanců, může být hlavním účetním nebo
správcem rozpočtu jiná fyzická osoba než zaměstnanec orgánu veřejné správy.“.
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8. V § 29 odst. 2 písm. d) se za slova „statutární
orgán“ vkládají slova „státní organizace Správa železniční dopravní cesty nebo“.
9. V § 29 odst. 5 se za slova „§ 9 odst. 3 u svých
organizačních složek a příspěvkových organizací ve
své působnosti“ vkládají slova „a dobrovolné svazky
obcí podle § 9a odst. 3 u jimi zřízených příspěvkových organizací“.
10. V § 29 odst. 6 větě první se za slova „15 000
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obyvatel,“ vkládají slova „a dobrovolné svazky obcí“
a ve větě třetí se slova „obce a městské části hlavního
města Prahy“ nahrazují slovy „obce, městské části
hlavního města Prahy a dobrovolné svazky obcí“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 7. května 2019
o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5 000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:
§1
(1) Dnem 28. května 2019 se v rámci cyklu
„Hrady“ vydává zlatá mince „Hrad Veveří“ po
5 000 Kč (dále jen „mince“).
(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9.
Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla
2 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka
v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení je
vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je
hladká.

zvířata z velkého státního znaku, a to český lev, moravská orlice a slezská orlice. Při pravém okraji
mince je název cyklu „HRADY“. Nad portálem je
umístěna kamenná deska ve středu s reliéfním znakem Zikmunda z Tiefenbachu a po stranách s erby
Bohunky z Žerotína a Kateřiny Meziříčské z Lomnice. V levé části mincovního pole se nachází text
„ČESKÁ REPUBLIKA“, vedle kterého je označení
nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5 000 Kč“. Značka České mincovny, která je
tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je umístěna
ve spodní části mincovního pole.
(2) Na rubové straně mince je vyobrazeno
hradní jádro z podhledu. Při horním okraji mince
je text „HRAD VEVEŘÍ“. Ročník ražby „2019“ je
umístěn pod mostním obloukem. Značka autora
mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází za textem
„HRAD VEVEŘÍ“.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.

§2
(1) Na lícní straně mince je ztvárněno hradní
nádvoří průhledem přes dveřní portál. V pravé části
portálu jsou zakomponována stylizovaná heraldická

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. května 2019.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 127/2019 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5 000 Kč
(lícní a rubová strana)
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