Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
§ 14a
(1) Zřizuje se Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) jako státní
příspěvková organizace se sídlem v Praze Liberci. Centrum je příslušné hospodařit s majetkem
státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a při
své činnosti se řídí zvláštními zákony. Centrum je podřízeno Ministerstvu, které vykonává
funkci zřizovatele. Bližší podmínky činnosti Centra upraví statut, který schvaluje ministr
pro místní rozvoj.
(2) Statutárním orgánem Centra je generální ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí
zákonem o státní službě.
(3) Centrum
a) vykonává v určeném rozsahu činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie pro vybrané operační programy financované
z Evropských strukturálních a investičních fondů,
b) plní funkce společného sekretariátu a kontrolora podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie pro vybrané operační programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce,
c) poskytuje poradenské služby v souvislosti s využíváním prostředků z Evropských
strukturálních a investičních fondů,
d) plní další úkoly v oblasti podpory regionálního rozvoje.
Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
§ 38
Organizace státní báňské správy
(1) Orgány státní báňské správy jsou
a) Český báňský úřad v Praze Ostravě jako ústřední orgán státní báňské správy České
republiky,
b) obvodní báňské úřady s působností
1. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského,
2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,
3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského,
4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého,
5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,
7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina.
(2) Sídla obvodních báňských úřadů stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
(3) V čele Českého báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr,
jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(4) V čele obvodního báňského úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí
zákonem o státní službě.
(5) Český báňský úřad může v zájmu zhospodárnění výkonu státní báňské správy nebo v jiném
důležitém zájmu
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a) pověřit plněním některých úkolů státní báňské správy jiný než místně příslušný
obvodní báňský úřad nebo je sám převzít,
b) pověřit obvodní báňský úřad některými úkoly, které jinak přísluší Českému
báňskému úřadu.
(6) Český báňský úřad zajišťuje osobní a věcné potřeby obvodních báňských úřadů.
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
§3
Orgány vykonávající státní statistickou službu
(1) Státní statistickou službu vykonává Český statistický úřad se sídlem v Plzni, který je
ústředním správním úřadem.
(2) V čele Českého statistického úřadu stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje
a odvolává prezident republiky. S funkcí předsedy Českého statistického úřadu je neslučitelné
členství v politické straně nebo politickém hnutí. Předsedovi Českého statistického úřadu náleží
plat a další náležitosti související s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako prezidentovi
Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona. Předseda Českého statistického úřadu
se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.
(3) Předsedu Českého statistického úřadu zastupuje místopředseda Českého statistického
úřadu, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu. Jmenuje-li předseda
Českého statistického úřadu více místopředsedů, určí pořadí jejich zastupování.
(4) Předseda Českého statistického úřadu a místopředseda Českého statistického úřadu jsou
oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní
službě.
(5) Za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem mohou státní statistickou službu
vykonávat ministerstva a jiné ústřední správní úřady (dále jen „ministerstva“). Postupují přitom
podle metodiky stanovené Českým statistickým úřadem a projednané s ministerstvy.
(6) Orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny zajistit ochranu důvěrných
statistických údajů způsobem stanoveným tímto zákonem. Obsahují-li důvěrné statistické údaje
též osobní údaje, podléhají tyto osobní údaje ochraně způsobem stanoveným zvláštním
zákonem.
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§3
(1) Zřizuje se Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako ústřední správní úřad pro
výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování
podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.
(2) Sídlem Úřadu je Praha Zlín.
(3) Úřad je účetní jednotkou. Úřad má samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu České
republiky.
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
předmětů, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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§ 17
Správní úřad
(1) Zřizuje se Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva jako správní úřad s celostátní působností
se sídlem v Praze Karlových Varech, který je podřízen ministerstvu.
(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(3) Úřad
a) provádí ověřování kontrolovaných výrobků a provádí kontrolu označení
identifikačními údaji,
b) vydává certifikáty podle tohoto zákona, rozhoduje o odejmutí nebo o odmítnutí
vydání certifikátu,
c) zajišťuje označování kontrolovaných výrobků zkušebními a dalšími značkami podle
tohoto zákona,
d) provádí další odborné činnosti související se zkoušením kontrolovaných výrobků
a zkouší balisticky odolné materiály a konstrukce a vydává o tom nálezy,
e) rozhoduje o zařazení zbraně, doplňku zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až
D, obdrží-li stanovenou střelnou zbraň, stanovený doplněk nebo stanovené střelivo k ověření,
nebo na žádost,
f) vydává rozhodnutí podle § 19a odst. 5 a provádí další činnosti stanovené zvláštními
právními předpisy,
g) spolupracuje se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti přenesené
působnosti, jakož i s jinými státními orgány a institucemi, jejichž spolupráce je pro činnost
úřadu nezbytná. Zjistí-li úřad při své činnosti skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit
opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí tyto skutečnosti těmto orgánům,
h) provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle
příslušného předpisu Evropských společenství v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních
předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 16 přílohy k tomuto předpisu,
i) vydává stanovisko k žádosti o koncesi podle jiného právního předpisu pro živnost
„Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání,
znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ v rozsahu předmětu podnikání „vývoj, výroba,
znehodnocování a ničení střeliva“. Při vydání stanoviska úřad posuzuje, zda žadatel o koncesi
pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn přístup ke schválenému zařízení
a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní, nebo má zajištěn přístup
k objektům, které byly pro provozování požadované činnosti povoleny podle zvláštního zákona.
U žadatelů o koncesi je úřad oprávněn ověřit stav vybavenosti v rozsahu tohoto ustanovení;
při tomto ověřování se přiměřeně použije § 20 odst. 3 písm. a) až d),
j) vykonává státní správu v oblasti pyrotechnických výrobků podle zákona upravujícího
oblast pyrotechniky.
(4) Úřad dále
a) plní informační povinnosti vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká
republika vázána,
b) před ověřováním každé stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku, které
jsou předloženy k ověřování po opravě nebo úpravě, posuzuje technologický postup opravy
nebo úpravy,
c) spolupracuje v oblasti kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů
a konstrukcí s obdobnými zahraničními úřady a zkušebnami,
d) organizuje, koordinuje a provádí vědeckou činnost, výzkum a vývoj, které souvisí
s odbornými činnostmi,
e) zajišťuje u kontrolovaných výrobků mezilaboratorní zkoušení referenčních
materiálů,
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f) poskytuje odborné informace a provádí odborná školení,
g) podílí se na certifikaci systémů řízení jakosti,
h) uchovává a porovnává referenční střelivo a referenční piezoelektrické snímače
v rámci plnění povinností vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika
vázána
i) podílí se na tvorbě českých technických norem a technických předpisů v oblasti
kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí,
j) vybírá správní poplatky a úplaty (§ 15) a
k) zveřejňuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví rozhodnutí Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní.
(5) Úřad vede evidenci kontrolovaných výrobků, které používá při provádění ověřování
a k odborným službám.
(6) Při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu je
Úřad oprávněn pro výkon své působnosti vstupovat do centrálního registru zbraní, ve kterém
jsou vedeny údaje o zbraních a střelivu, a provádět v něm záznamy.
(7) Zaměstnanci úřadu, kteří provádějí ověřování, odbornou nebo kontrolní činnost podle
tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž
se dozvěděli v souvislosti s prováděním ověřování kontrolovaných výrobků anebo
při provádění odborné nebo kontrolní činnosti podle tohoto zákona, i když přestali být
zaměstnanci úřadu, a to po dobu pěti let, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak,
s výjimkou informací, které musí být zveřejněny v zájmu ochrany bezpečnosti a v zájmu
zajištění účinné kontroly trhu a činnosti úřadu jako orgánu dozoru.
Zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech, ve znění pozdějších předpisů
§1
(1) Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad"), jako ústřední správní
úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze Jihlavě. Úřad je
účetní jednotkou
(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování
a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
§ 53
(1) Zřizuje se správní úřad Drážní úřad jako orgán státní správy se sídlem v Praze Pardubicích,
který je podřízen Ministerstvu dopravy.
(2) V čele Drážního úřadu je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní
službě.
§ 53a
(1) Zřizuje se Drážní inspekce jako správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy. Drážní
inspekce se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Sídla a územní působnost
územních inspektorátů stanoví generální inspektor.
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(2) V čele Drážní inspekce je generální inspektor, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho
výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(3) Drážní inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze Pardubicích.
Zákon č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§2
Územní působnost a sídlo
(1) Generální finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky.
(2) Sídlem Generálního finančního ředitelství je hlavní město Praha Jihlava.
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
§ 36
Grantová agentura České republiky
(1) Grantová agentura České republiky je organizační složkou státu a správcem rozpočtové
kapitoly. Grantová agentura České republiky je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří
samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním
rozpočtu České republiky. Sídlem Grantové agentury České republiky je Praha Hradec
Králové.
(2) Grantová agentura České republiky zabezpečuje
a) přípravu a realizaci skupin grantových projektů a dalších aktivit v oblasti základního
výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových
projektů,
b) hodnocení a výběr návrhů grantových projektů,
c) poskytování účelové podpory grantových projektů na základě smluv o poskytnutí
podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
d) kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory
a čerpání účelové podpory,
e) hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů grantových projektů a kontrolu jimi
dosažených výsledků,
f) zpracování návrhu výdajů Grantové agentury České republiky a zpráv o její činnosti,
g) jednání s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce
posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
h) spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.
(3) Orgány Grantové agentury České republiky jsou předseda, předsednictvo, vědecká rada
a kontrolní rada Grantové agentury České republiky. Funkce členů vědecké rady Grantové
agentury České republiky je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České
republice. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní
náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Předseda
a členové předsednictva Grantové agentury České republiky vykonávají funkci v pracovním
poměru. Platové poměry předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky
se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců v orgánech státní správy.
(4) Předseda Grantové agentury České republiky zastupuje Grantovou agenturu České
republiky navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech. Předsedu Grantové agentury
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České republiky jmenuje z členů předsednictva Grantové agentury České republiky a odvolává
na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace vláda.
(5) Předsednictvo Grantové agentury České republiky je výkonným orgánem Grantové
agentury České republiky, který schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji
a inovacích, rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí
o poskytnutí podpory, předkládá vládě ke schválení návrh statutu Grantové agentury České
republiky a jeho změn a předkládá návrh rozpočtu Grantové agentury České republiky.
Předsednictvo Grantové agentury České republiky má pět členů. Funkční období členů
předsednictva Grantové agentury České republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše
na dvě období po sobě následující. Členy předsednictva Grantové agentury České republiky
jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Předsednictvo Grantové
agentury České republiky koordinuje činnost oborových komisí jako poradních orgánů
Grantové agentury České republiky, které posuzují a hodnotí návrhy grantových projektů
s žádostmi o udělení podpory.
(6) Vědecká rada Grantové agentury České republiky je koncepčním orgánem Grantové
agentury České republiky, který zejména navrhuje předsednictvu Grantové agentury České
republiky ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich
zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň Grantové agentury České republiky a navrhuje
potřebná opatření. Vědecká rada Grantové agentury České republiky má dvanáct členů, které
z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(7) Kontrolní rada Grantové agentury České republiky je kontrolním orgánem Grantové
agentury České republiky, který kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové
agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Grantová agentura
České republiky příslušnost hospodaření, projednává stížnosti na postup poskytovatele
při hodnocení návrhu grantového projektu, a který předkládá svá stanoviska předsednictvu
Grantové agentury České republiky. Stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence
kontrolní rady Grantové agentury České republiky, jsou pro předsednictvo Grantové agentury
České republiky závazná. Kontrolní rada Grantové agentury České republiky má deset členů,
které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících
se výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady Grantové agentury České
republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.
Kontrolní rada Grantové agentury České republiky předkládá Poslanecké sněmovně výroční
zprávu o své činnosti. Poslanecká sněmovna může odvolat kontrolní radu Grantové agentury
České republiky, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu. Členům kontrolní rady Grantové
agentury České republiky může být přiznána za výkon jejich funkce odměna a cestovní
náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Výši odměny
stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky
na návrh výboru Poslanecké sněmovny příslušného ve věcech vědy Poslanecká sněmovna.
Kontrolní rada Grantové agentury České republiky předkládá výboru Poslanecké sněmovny
příslušnému ve věcech vědy nejméně jednou za 6 měsíců informaci o činnosti Grantové
agentury České republiky včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu,
vývoji a inovacích.
§ 36a
Technologická agentura České republiky
(1) Zřizuje se Technologická agentura České republiky se sídlem v Praze Ústí nad Labem.
(2) Technologická agentura České republiky je organizační složkou státu a správcem
rozpočtové kapitoly. Technologická agentura České republiky je samostatnou účetní jednotkou
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a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem
o státním rozpočtu České republiky. Technologická agentura České republiky je povinna mít
účetní závěrku ověřenou auditorem.
(3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:
a) přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně
programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích
na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,
b) hodnocení a výběr návrhů programových projektů,
c) poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv
o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
d) kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory
a čerpání účelové podpory,
e) hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu
jimi dosažených výsledků,
f) zpracování návrhu výdajů Technologické agentury České republiky a zpráv o její
činnosti,
g) poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu,
vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,
h) podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem
a podílové financování programových projektů,
i) jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování
slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
j) spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.
(4) Orgány Technologické agentury České republiky jsou předseda, předsednictvo, výzkumná
rada a kontrolní rada Technologické agentury České republiky. Funkce členů výzkumné rady
Technologické agentury České republiky je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní
vztah k České republice. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda,
a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem
práce. Předseda a členové předsednictva Technologické agentury České republiky vykonávají
funkci v pracovním poměru. Platové poměry předsedy a členů předsednictva Technologické
agentury České republiky se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců
v orgánech státní správy.
(5) Předseda Technologické agentury České republiky zastupuje Technologickou agenturu
České republiky navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech. Předsedu
Technologické agentury České republiky jmenuje z členů předsednictva Technologické
agentury České republiky a odvolává na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace vláda.
(6) Předsednictvo Technologické agentury České republiky je výkonným orgánem
Technologické agentury České republiky, který schvaluje vyhlášení veřejných soutěží
ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo
o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory, předkládá vládě ke schválení návrh statutu
Technologické agentury České republiky a jeho změn a předkládá návrh rozpočtu
Technologické agentury České republiky. Předsednictvo Technologické agentury České
republiky má pět členů. Funkční období členů předsednictva Technologické agentury České
republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Členy
předsednictva Technologické agentury České republiky jmenuje a odvolává vláda na návrh
Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Předsednictvo Technologické agentury České republiky
koordinuje činnost odborných poradních orgánů jako poradních orgánů Technologické
agentury České republiky, které posuzují a hodnotí návrhy projektů s žádostmi o udělení
podpory.
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(7) Výzkumná rada Technologické agentury České republiky je koncepčním orgánem
Technologické agentury České republiky, který zejména navrhuje předsednictvu
Technologické agentury České republiky ustavení a zaměření odborných poradních orgánů,
vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou
úroveň Technologické agentury České republiky a navrhuje potřebná opatření. Výzkumná rada
Technologické agentury České republiky má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje
a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(8) Kontrolní rada Technologické agentury České republiky je kontrolním orgánem
Technologické agentury České republiky, který kontroluje rozdělování finančních prostředků
Technologické agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má
Technologická agentura České republiky příslušnost hospodaření, projednává stížnosti
na postup poskytovatele při hodnocení návrhu programového projektu, a který předkládá svá
stanoviska předsednictvu Technologické agentury České republiky. Kontrolní rada
Technologické agentury České republiky je oprávněna vyžádat si při kontrole rozdělování
finančních prostředků nezávislý audit. Stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence
kontrolní rady, jsou pro předsednictvo Technologické agentury České republiky závazná.
Kontrolní rada Technologické agentury České republiky má deset členů, které z řad odborníků
jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem
a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky je
čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Kontrolní rada
Technologické agentury České republiky předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své
činnosti. Poslanecká sněmovna může odvolat kontrolní radu Technologické agentury České
republiky, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu. Členům kontrolní rady Technologické
agentury České republiky může být přiznána za výkon jejich funkce odměna a cestovní
náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Výši odměny
stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky
na návrh výboru Poslanecké sněmovny příslušného ve věcech vědy Poslanecká sněmovna.
Kontrolní rada Technologické agentury České republiky předkládá výboru Poslanecké
sněmovny příslušnému ve věcech vědy nejméně jednou za 6 měsíců informaci o činnosti
Technologické agentury České republiky včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích
ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
§2
(1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky.
(2) Sídlem Úřadu je Praha Olomouc.
(3) Úřad může užívat znaku České republiky.
Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa
železniční dopravní cesty a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
§ 19
(1) Ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy vzniká státní organizace Správa železniční
dopravní cesty se sídlem v Praze Hradci Králové.
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(2) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty je právnickou osobou, která je způsobilá
vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti, jedná-li se však o závazky
na financování nákladů výstavby a modernizace železniční dopravní cesty, ručí stát, jen
stanoví-li tak zvláštní zákon. Za její závazky ručí stát. Jménem státu jako ručitele je příslušné
jednat Ministerstvo financí.
(3) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty se zapisuje do obchodního rejstříku;
zápis má, pokud jde o vznik státní organizace, deklaratorní povahu. Návrh na zápis podává
zakladatel.
(4) Návrh na zápis musí obsahovat
a) obchodní firmu a sídlo,
b) doklad o účetní hodnotě majetku, s nímž bude státní organizace Správa železniční
dopravní cesty hospodařit ode dne zřízení, ověřený auditorem,
c) identifikační číslo,
d) předmět podnikání,
e) právní formu právnické osoby,
f) jméno a bydliště osoby, která je statutárním orgánem, s uvedením způsobu, jakým
jedná jménem právnické osoby, a den vzniku, popřípadě zániku jeho funkce,
g) usnesení vlády, jímž byla akciová společnost České dráhy založena,
h) den vzniku akciové společnosti České dráhy.
(5) Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení státní organizace Správa
železniční dopravní cesty se ode dne svého zřízení řídí přiměřeně ustanovením zákona o státním
podniku, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(6) Funkci zakladatele státní organizace Správa železniční dopravní cesty jménem státu
vykonává ministerstvo.
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
§ 13b
(1) Státní energetická inspekce je správním úřadem se sídlem v Praze Karlových Varech.
(2) Státní energetická inspekce je podřízena ministerstvu a člení se na ústřední inspektorát
a územní inspektoráty. Územní inspektoráty mají tato sídla
a) v Praze s působností pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj,
b) v Českých Budějovicích s působností pro Jihočeský kraj,
c) v Plzni s působností pro Plzeňský a Karlovarský kraj,
d) v Ústí nad Labem s působností pro Ústecký kraj,
e) v Liberci s působností pro Liberecký kraj,
f) v Hradci Králové s působností pro Královéhradecký a Pardubický kraj,
g) v Brně s působností pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina,
h) v Olomouci s působností pro Olomoucký kraj,
i) ve Zlíně s působností pro Zlínský kraj,
j) v Ostravě s působností pro Moravskoslezský kraj.
(3) Státní energetická inspekce je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu
včetně prostředků státního rozpočtu mají územní inspektoráty postavení vnitřních
organizačních jednotek Státní energetické inspekce.
(4) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel. V čele územního inspektorátu je ředitel,
kterého řídí ústřední ředitel. Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele se řídí
zákonem o státní službě.
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Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§1
(1) Zřizuje se Státní pozemkový úřad jako správní úřad s celostátní působností.
(2) Státní pozemkový úřad je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
(3) Sídlem Státního pozemkového úřadu je Praha Olomouc.
(4) Státní pozemkový úřad je podřízen Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“).
(5) Státní pozemkový úřad vykonává působnost podle
a) tohoto zákona,
b) zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
c) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů pozdějších předpisů,
d) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů pozdějších
předpisů, a
e) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů pozdějších předpisů.
(6) Státní pozemkový úřad zajišťuje činnosti související s aktualizací a vedením celostátní
databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek; správu této databáze zajišťuje
ministerstvo.
Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění
pozdějších předpisů
§1
(1) Správa státních hmotných rezerv (dále jen "Správa") je ústředním orgánem státní správy
v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.
(2) Sídlem Správy je Praha Plzeň.
(3) V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování
a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
§ 13
Státní ústav pro kontrolu léčiv
(1) Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze Hradci Králové (dále jen „Ústav“) je
správním úřadem s celostátní působností podřízeným Ministerstvu zdravotnictví. V čele Ústavu
stojí ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(2) Ústav v oblasti humánních léčiv
a) vydává
1. rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejích změnách, prodloužení, převodu,
pozastavení a zrušení, rozhodnutí o převzetí registrace, rozhodnutí o povolení souběžného
dovozu, rozhodnutí o propadnutí léčivého přípravku, rozhodnutí o zabrání léčivého přípravku,
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2. povolení k výrobě léčivých přípravků, povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin
pro další výrobu, povolení k činnosti kontrolní laboratoře a povolení k distribuci léčivých
přípravků, rozhoduje o změně, pozastavení a zrušení vydaných povolení,
3. certifikáty, kterými osvědčuje splnění podmínek správné výrobní praxe, správné distribuční
praxe, správné klinické praxe, správné lékárenské praxe a správné praxe prodejců vyhrazených
léčivých přípravků,
4. certifikáty provozovatelům provádějícím neklinické studie bezpečnosti léčiv, kterými
osvědčuje splnění podmínek správné laboratorní praxe,
5. stanovisko k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku, a to na žádost
autorizované osoby podle zvláštních právních předpisů,
6. stanovisko k návrhu specifického léčebného programu v rozsahu uvedeném v § 49,
7. stanovisko k použití léčivé látky nebo pomocné látky pro humánní použití neuvedené
v seznamu stanoveném prováděcím právním předpisem,
8. závazné stanovisko k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení, v němž
bude poskytována lékárenská péče podle zákona o zdravotních službách,
9. souhlas podle § 77 odst. 1 písm. i) k uskutečnění dovozu ze třetí země léčivého přípravku,
který není registrován v žádném členském státě ani v rámci Evropské unie,
10. odborné stanovisko, na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví, k povolení distribuce,
výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku nebo použití
registrovaného humánního léčivého přípravku způsobem, který není v souladu s rozhodnutím
o registraci za podmínek stanovených v § 8 odst. 6,
b) povoluje klinické hodnocení léčivých přípravků, vyjadřuje se k ohlášenému
klinickému hodnocení a rozhoduje o ukončení, případně pozastavení klinického hodnocení,
v případě multicentrických klinických hodnocení probíhajících souběžně v několika členských
státech a v České republice formuluje jednotné stanovisko za Českou republiku,
c) v případě ohrožení života nebo zdraví osob, zejména v případě zjištění závažných
nežádoucích účinků léčivého přípravku nebo podezření z jeho závažných nežádoucích účinků
anebo v případě zjištění závady nebo podezření ze závady v jakosti léčiva vydává
1. dočasné opatření o pozastavení používání léčiva nebo pomocné látky určené pro přípravu
léčivých přípravků nebo pozastavení uvádění léčiva nebo takové pomocné látky do oběhu, nebo
2. dočasné opatření o omezení pro uvádění jednotlivých šarží léčiva do oběhu,
d) v případě ohrožení života nebo zdraví osob, zejména v případě zjištění závažné
nežádoucí reakce nebo závažné nežádoucí události nebo podezření ze závažné nežádoucí reakce
nebo závažné nežádoucí události vydává dočasné opatření o pozastavení nebo omezení
používání transfuzního přípravku; o závažných nežádoucích reakcích a závažných nežádoucích
událostech podává Ústav roční zprávu Komisi, a to vždy do 30. června následujícího roku,
e) rozhoduje v případě ohrožení života nebo zdraví osob, zejména v případech zjištění
uvedených v písmenu c) a d), o
1. stažení léčiva z oběhu, včetně určení rozsahu stažení, a to i v případě, že léčivý přípravek je
uváděn na trh jako jiný výrobek, nebo
2. odstranění léčiva,
f) provádí namátkovou laboratorní kontrolu léčiv a vydává certifikáty na jakost léčiv
a pomocných látek,
g) kontroluje u provozovatelů, dalších osob zacházejících s léčivy, držitelů rozhodnutí
o registraci, osob provádějících zprostředkování humánních léčivých přípravků (dále jen
„zprostředkovatel“), výrobců a dovozců pomocných látek dodržování tohoto zákona.
h) rozhoduje v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek nebo o léčivou látku
nebo o léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek, popřípadě zda jde
o homeopatický přípravek, a to na žádost nebo z vlastního podnětu,
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i) projednává v oblasti humánních léčiv přestupky a provádí opatření při porušení
povinností stanovených tímto zákonem,
j) je orgánem příslušným pro plnění úkolů České republiky v oblasti farmakovigilance
a poskytuje farmakovigilanční informace Komisi a agentuře,
k) hodnotí míru nebezpečí pro ochranu veřejného zdraví při výskytu nežádoucího
účinku nebo závady v jakosti léčivého přípravku, léčivé látky nebo pomocné látky; toto
hodnocení uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
l) povoluje výjimku umožňující použití neregistrovaného léčivého přípravku pro
moderní terapii ve zdravotnickém zařízení poskytujícím ústavní péči (dále jen „nemocniční
výjimka“) a rozhoduje o ukončení platnosti povolení nemocniční výjimky,
m) spravuje registr léčivých přípravků s omezením,
n) v případě zjištění závady v jakosti léčiva, která nepředstavuje ohrožení života nebo
zdraví osob, rozhoduje o tom, zda se takové léčivo nebo jeho jednotlivá šarže může
distribuovat, vydávat, uvádět do oběhu nebo používat při poskytování zdravotních služeb.
(3) Ústav v oblasti humánních léčiv dále
a) provádí monitorování
1. nežádoucích účinků léčivých přípravků, včetně navrhování a případné organizace
neintervenčních poregistračních studií a sledování bezpečnosti léčiv a použití léčivých
přípravků,
2. závažných nežádoucích reakcí a závažných nežádoucích událostí, včetně jejich hodnocení
a provádění příslušných opatření,
b) naplňuje a vede fond odborných informací o léčivech, včetně údajů vztahujících
se ke spotřebě léčivých přípravků,
c) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě i ve Věstníku Státního
ústavu pro kontrolu léčiv, které jsou informačními prostředky Ústavu (dále jen "informační
prostředek"), informace uvedené v § 99 a další údaje podle tohoto zákona,
d) zúčastňuje se přípravy Evropského lékopisua podílí se na přípravě Českého lékopisu,
e) vydá pro celní orgán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie závazné
stanovisko k případným opatřením, včetně preventivních v případě, že obdrží jeho sdělení
o přerušení řízení o propuštění zboží do celního režimu volného oběhu z důvodu podezření, že
zboží není bezpečné nebo není označeno v souladu s právními předpisy nebo mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
f) zajišťuje spolupráci v oblasti jakosti, účinnosti a bezpečnosti léčiv s příslušnými
orgány členských států, Komise a agentury, včetně zastupování v pracovních skupinách
a výborech uvedených orgánů, jde-li o výbory podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie a správní radu agenturyjmenuje zástupce po odsouhlasení Ministerstvem zdravotnictví;
na základě vyžádání příslušných orgánů členských států, Komise a agentury plní Ústav další
úkoly; Ústav předá agentuře seznam odborníků s ověřenými zkušenostmi v hodnocení léčivých
přípravků, kteří jsou k dispozici pro plnění úkolů v pracovních skupinách nebo skupinách
odborníků výboru společně s uvedením jejich kvalifikace a specifických oblastí odborných
znalostí; tento seznam aktualizuje,
g) zajišťuje, na základě sdělení Ministerstva zdravotnictví podle § 11 písm. n),
farmakovigilanci a v rámci své působnosti přijímá příslušná opatření,
h) zajišťuje překlad mezinárodně uznané lékařské terminologie pro účely
farmakovigilance do českého jazyka a zveřejňuje ve svém informačním prostředku pokyny
o sběru, ověřování a předkládání zpráv o nežádoucích účincích, včetně technických požadavků
pro elektronickou výměnu farmakovigilančních informací v souladu s mezinárodně uznanými
formáty a pokyny Komise a agentury,
i) vede registr neintervenčních poregistračních studií léčivých přípravků prováděných
v České republice,
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j) shromažďuje údaje o používání léčivých přípravků,
k) zajišťuje informační propojení s Evropskou unií a výměnu informací vyžadovaných
předpisy Evropské unie,
l) zavede a udržuje systém jakosti zajišťující vedení záznamů o kvalifikaci a odborné
přípravě zaměstnanců Ústavu, kteří provádějí hodnocení, kontrolu a rozhodují podle tohoto
zákona, včetně popisu jejich povinností, odpovědností a požadavků na odbornou přípravu,
m) vede evidenci
1. registrovaných léčivých přípravků a její změny oznamuje každoročně Komisi a ostatním
členským státům,
2. provozovatelů, kterým byl udělen certifikát,
3. provedených kontrol u těchto provozovatelů,
4. etických komisí v České republice,
n) zřizuje a provozuje centrální datové úložiště pro sběr a zpracování elektronicky
předepisovaných léčivých přípravků (dále jen "centrální úložiště elektronických receptů"),
o) vede registr zprostředkovatelů, který je informačním systémem veřejné správy,
p) provádí nebo propaguje informační kampaně pro veřejnost zaměřené mimo jiné
na nebezpečnost padělaných léčivých přípravků a rizika spojená s léčivými přípravky
dodávanými nelegálním zásilkovým výdejem s využitím elektronických prostředků (dále jen
„zásilkový výdej s využitím elektronických prostředků“), a to zejména ve spolupráci s Komisí,
agenturou a příslušnými orgány členských států,
q) předává Ministerstvu zdravotnictví veškeré údaje nutné pro vydání opatření obecné
povahy podle § 77c,
r) na základě vyhodnocení situace na trhu s léčivými přípravky sděluje Ministerstvu
zdravotnictví informaci podle § 77c a předává mu podnět k vydání opatření obecné povahy
podle § 77d.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
§2
(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze Českých Budějovicích (dále
jen "Úřad").
(2) Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu
stanoveném tímto zákonem, zvláštními právními předpisy, mezinárodními smlouvami, které
jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.
(3) Úřad vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vyplývající
z mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu.
Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
ve znění pozdějších předpisů
§1
(1) Zřizuje se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad").
(2) Úřad je orgánem České republiky (dále jen "stát"), který
a) jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy (dále jen
"rozhodčí orgány"), správními úřady a jinými orgány,
b) zpracovává právní stanoviska,
c) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a tímto zákonem.
(3) Úřad je organizační složkou státu (dále jen "organizační složka") a účetní jednotkou.
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(4) Sídlem Úřadu je Praha Liberec.
Zákon České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti
technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
§1
(1) Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen
„Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze Karlových Varech, který je podřízen Ministerstvu
průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Úřad je účetní jednotkou.
(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
Zákon České národní rady č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového
vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
§1
(1) Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy
na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky.
(2) Sídlem Úřadu je Praha České Budějovice
(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování
a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu
bezpečnostních složek a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
§3
(1) Zřizuje se Ústav se sídlem v Praze Ústí nad Labem.
(2) Ústav je organizační složkou státu, do jejíž činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.
(3) Ústav je účetní jednotkou. Činnost Ústavu je hrazena ze samostatné kapitoly státního
rozpočtu.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
§ 173
(1) Česká školní inspekce je správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkou
státu a účetní jednotkou.
(2) Česká školní inspekce je organizačně členěna na ústředí České školní inspekce se sídlem
v Praze ve Zlíně a inspektoráty České školní inspekce. Ministerstvo je ve věcech státní služby
nadřízeným služebním úřadem České školní inspekce.
(3) V čele České školní inspekce je ústřední školní inspektor; jeho výběr, jmenování a odvolání
se řídí zákonem o státní službě.
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