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Příloha č. 1 

 
 

Základní právní předpisy 
 
Tento výčet právních předpisů není vyčerpávající, jsou zde uvedeny jen vybrané základní předpisy, se 
kterými zaměstnanci KaM nejčastěji pracují. S veškerými citovanými právními předpisy je nutno pracovat 
v jejich aktuálním znění, popř. ve znění, kdy došlo k zjištění nedostatku, který se týká finanční, daňové 
nebo personální činnosti u jednotlivých zaměstnanců.  
 

� Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
� Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
� Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
� Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů   
� Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  
� Zákon č. 353/2003 Sb., o  spotřební dani   
� Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí 
� Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků   
� Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním pojištění 
� Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění   
� Zákon č. 161/1993 Sb., o silniční dani 
� Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
� Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
� Zákon č.   40/1964 Sb., občanský zákoník  
� Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
� Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
� Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
� Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 

Orientačně : 
� Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 
� Vyhláška  MF č.  323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 

               
a dále :  
 
� Vyhláška  MF č.  416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. 
� Vyhláška  MF č.  504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání. 
 

 

 

Příloha č. 2 

 
 

Standardy a normy hygieny 
 

S veškerými citovanými právními normami je nutno pracovat v jejich aktuálním znění, popř. ve znění, 
kdy došlo k zjištění nedostatku. 
Povinnost provádění vnitřní hygienické kontroly vychází z požadavku nařízení Evropského parlamentu a 
Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, které požaduje pravidelné ověřování, jak jsou dodržovány 
zásady HACCP a na jejich základě přijatá opatření (kapitola II, článek 5, odst. 1, písm. f). 
V národní legislativě je požadavek zakotven v § 24, odst. 1, písmeno c) zákona č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhlášce č. 137/2004 Sb., vyhlášce č. 602/2006 Sb. o 
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných (§ 38) a dále ve vyhlášce č. 147/1998 Sb., vyhlášce č. 161/2004 Sb. a 
vyhlášce č. 196/2002 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby a ověřování postupů, 
v neposlední řadě pak zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. 
 

V ubytovacích zařízeních se zaměstnanci řídí:  
 

- č. 258/2000 Sb.) o ochraně veřejného zdraví, 
- č. 274/2003 Sb.), kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví. 

 
V podmínkách KaM jsou standardy a  normy hygieny upraveny v Řádu koleje. 
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Příloha č. 3 

 
 
Delegování pravomocí příkazce operace / správce rozpočtu / hlavního účetního 
 
 

Z titulu funkce 1)………………………………………………………………  deleguji pravomoci a povinnosti 
 
v rozsahu …………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
pro oblast …………………………………………………………………......……………………………………………………. 
 
do finančního limitu …………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
 
na …………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
                 jméno a příjmení, hospodářská funkce, osobní číslo 
 
 
a to s účinností od: ………..………………………….. do: ………………………………..     
 
 
Podrobné vymezení práv a povinností vyplývajících z tohoto delegování: 
 
 
 
 
 
 
V…………………………. dne ………………………… 
 
 
 
Delegující:  
 
 
  ……………….……………………….                     ………………………………… 
 jméno a příjmení, funkce   podpis, razítko 
 
 
 
 
Poznámka: Tímto delegováním nejsou sníženy odpovědnost a práva delegujícího z titulu jeho funkce 
v rozsahu daném platnými právními předpisy a tímto opatřením ředitele k provádění finanční kontroly a 
dalšími vnitřními předpisy KaM. 
 
 
1)    Příkazce operace / správce rozpočtu / hlavní účetní – uveďte jednu z možností. 
 


