
IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

OBECNÁ ČÁST 

1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech je obecná právní norma, která upravuje 
tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu, státního rozpočtu 
a státního závěrečného účtu, příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní finanční aktiva 
a pasiva, finanční hospodaření organizačních složek státu, zařízení státu majících obdobné 
postavení jako organizační složka státu, a státních příspěvkových organizací, finanční 
kontrolu, podmínky zřizování státních fondů, způsob řízení státní pokladny a řízení 
státního dluhu, hospodaření s prostředky soustředěnými v Národním fondu. 

Výše uvedený předpis neupravuje práva a povinnosti fyzických osob, nelze proto hodnotit 
dopady aktuální a nově navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti mužů a žen. 

Novela zákona by měla zasáhnout do tří oblastí: 

I. úprava vztahu správního řádu a procesu poskytování dotací 

Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je upraveno v § 14 
rozpočtových pravidel. Je zde upravena žádost o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci a rozhodnutí o jejich poskytnutí včetně jeho náležitostí. Při 
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je 
vyloučeno použití správní řádu a soudní přezkum rozhodnutí. 

V současné právní úpravě je uvedeno, že vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí 
dotace nebo návratné finanční výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které obsahuje 
požadované náležitosti. Na výše uvedená rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy 
o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Všeobecně rozšířený 
výklad tohoto ustanovení byl takový, že vyloučení správního řádu a soudního 
přezkumu se vztahuje jak na pozitivní, tak i negativní rozhodnutí (v případě 
nevyhovění žádosti nemá neúspěšný žadatel možnost využít proti rozhodnutí 
poskytovatele žádné opravné prostředky). 

V rámci posílení pravomocí poskytovatelů dotací je umožněno, aby poskytovatel 
dotace za určitých podmínek dotaci nebo její část nevyplatil nebo aby požadoval 
vrácení části nebo všech již vyplacených prostředků, případně požadoval provedení 
opatření k nápravě. V právní úpravě však není upraven vztah těchto nástrojů 
navzájem a jejich vztah k řízení o porušení rozpočtové kázně. 
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II. zavedení povinnosti státních fondů využívat rozpočtový systém (informační 
systém veřejné správy spravovaný Ministerstvem financí) pro přípravu 
a realizaci rozpočtu 

V současné době mají státní fondy své peněžní prostředky povinně uloženy na 
účtech podřízených státní pokladně. Státní fondy nejsou zahrnuty v rozpočtovém 
systému.  

Státní fondy mají povinnost poskytovat v souladu s ustanovením § 8 zákona 
o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 133/2013 Sb.1 Ministerstvu financí údaje 
potřebné pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a pro vypracování 
střednědobého výhledu státního rozpočtu v předepsaném rozsahu a struktuře. Dále 
mají státní fondy povinnost poskytovat Ministerstvu financí v souladu 
s ustanovením § 20 zákona o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 5/2014 Sb.2 
údaje potřebné pro hodnocení plnění veřejných rozpočtů. Tuto svou povinnost plní 
státní fondy prostřednictvím zasílání měsíčních výkazů do centrálního systému 
účetních informací státu. Nyní se navrhuje, aby státní fondy využívaly rozpočtový 
systém i pro přípravu a realizaci svého rozpočtu (stejně jako např. ministerstva). 
Důvodem je zvýšení transparentnosti a lepší kontrola hospodaření s veřejnými 
prostředky ze strany správce příslušného fondu. 

III. zavedení povinnosti organizačních složek státu vázat prostředky státního 
rozpočtu na platy nebo služební platy, které odpovídají volným služebním 
místům odměňovaným podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, volným 
místům odměňovaným podle zákoníku práce, volným místům příslušníků 
bezpečnostních sborů podle zákona č. 361/2003 Sb. a volným místům vojáků 
z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb. 

Současná právní úprava upravuje, kdy je organizační složka státu povinna vázat 
výdaje státního rozpočtu. Důvodem pro vázání prostředků není, že některá funkční 
místa jsou neobsazena. Organizační složky státu si nárokují prostředky na platy 
a související výdaje i v případě volných funkčních míst. 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen v rozsahu podle čl. 4 odst. 1 písm. f) a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 
úpravy v jejím celku 

I. úprava vztahu správního řádu a procesu poskytování dotací 

V návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014-46 
vydaný dne 30. září 2015 začalo Ministerstvo financí řešit vztah správního řádu 
a úpravy poskytování dotací. V praxi by aplikace správního řádu znamenala velkou 
časovou náročnost celého procesu a značný nárůst administrativní zátěže 
poskytovatelů dotací. 

                                                 
1 Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním 
rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání 
2 Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí 
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 
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Problematika použití správního řádu při poskytování dotací byla v průběhu 
podzimu 2015 obsáhle diskutována se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. Byla 
rovněž jedním z témat meziresortní pracovní skupiny pro legislativu (PS Legal). 
Téma bylo rovněž diskutováno v rámci „kulatého stolu“ svolaného dne 20. 
listopadu 2015 veřejnou ochránkyní práv paní Mgr. Annou Šabatovou, Ph.D. 
Tohoto jednání se zúčastnili mimo jiné i zástupci Ministerstva financí 
a Ministerstva pro místní rozvoj. Názory jednotlivých účastníků na výklad stávající 
legislativy a na konkrétní řešení tohoto problému se značně lišily. Shoda nastala 
pouze v otázce nutnosti řešit uvedený problém úpravou legislativy.  

Dne 11. prosince 2015 proběhla na Ministerstvu financí porada, které se zúčastnili 
zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí. Na jednání 
byly prezentovány varianty řešení, o kterých Ministerstvo financí navrhlo jednat. 
Vzhledem k poměrně velkému počtu poskytovatelů dotací bylo navrženo výše 
uvedený problém projednat se všemi poskytovateli a seznámit je s uvedenými 
variantami řešení. Výsledek konzultací je obsažen v následující tabulce: 

Oslovený subjekt 
 

Preferovaná varianta Poznámka / komentář 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Žádná z nabízených 
variant 

MS navrhuje „legislativní řešení 
obsahující zásadu správního 
přezkumu rozhodnutí o neposkytnutí 
dotace nebo NFV“ 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

V 2 (krátkodobě ano, nelze 
považovat za dlouhodobé 
řešení; potřeba 
dopracování) 

MMR chce přímo v RP upravit 
postup pro poskytování dotací + 
odkazy na konkrétní ustanovení 
správního řádu 

Ministerstvo životního 
prostředí 

V 2 MŽP považuje ostatní varianty za 
nepřijatelné, chce i výluku soudního 
přezkumu   

Ministerstvo 
zdravotnictví 

V 0 nebo V 1 MZD odmítá ostatní varianty kvůli 
předpokládanému nárůstu 
administrativy 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Žádná z nabízených 
variant, ale komentář se 
nejvíce přibližuje V 4 

Ano – část I. správního řádu, ne – 
část II. a III. správního řádu, ale 
výhrady 

Ministerstvo dopravy V 4 MD preferuje jednoinstanční řízení + 
soudní přezkum 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Vlastní varianta, vychází 
z V 2 

MPO navrhuje doplnění § 14 RP 

Ministerstvo vnitra  V 4  MV preferuje upravit speciální 
proces; nesouhlasí s vyloučením 
správního řádu bez náhrady (musí 
existovat nějaký proces) 

Ministerstvo 
zemědělství 

Žádná z nabízených 
variant 

nový zjednodušený proces 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

V 0 MZV současná praxe vyhovuje 

Ministerstvo obrany V 0 nebo V 1 MO považuje současný stav za 
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dostačující 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

V 2  

Ministerstvo kultury V 0 MK jednoznačně odmítá použití 
správního řádu 

Úřad vlády – vedoucí 
úřadu + MPV 
Bělobrádek 

Žádná z nabízených 
variant, ale komentář se 
nejvíce přibližuje V 4 

ÚV požaduje pouze subsidiární 
aplikaci správního řádu 

Úřad vlády – M a 
předseda LRV 
Dienstbier 

Žádná z nabízených 
variant, ale komentář se 
nejvíce přibližuje V 4 

ÚV tvrdí, že správní řád se vztahuje 
už nyní; chce novou úpravu, která 
bude obsahovat pouze odchylky od 
správního řádu 

Úřad vlády - Rada 
vlády pro nestátní 
neziskové organizace 

V 0  ÚV nabízí úpravu Zásad pro 
poskytování dotací NNO ústředními 
orgány státní správy, kde by bylo 
stanoveno, že poskytující ústřední 
orgán vyrozumí žadatele o důvodech 
odmítnutí přidělení dotace 

Česká rozvojová 
agentura 

V 0 nebo V 1 (příp. i V 2)  

Grantová agentura 
České republiky 

V 0 GAČR poskytuje dotace podle 
zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací 
(subsidiárně občanský zákoník – 
veřejná soutěž) 

Technologická 
agentura České 
republiky 

Z komentáře vyplývá, že 
jsou nejvíce nakloněni 
V 2, příp. V 4 (ale správní 
řád jen velmi omezeně § 2- 
8 SŘ) 

TAČR poskytuje dotace podle 
zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací 
(subsidiárně občanský zákoník – 
veřejná soutěž) 

Akademie věd V 0 AV odmítá použití správního řádu 
Úřad práce V 1 ÚP zaměňuje dotaci s příspěvkem 
Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

- SUJB na dopis neodpověděl 

 
 
Vysvětlivky k variantám řešení vztahu správního řádu a poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí ze státního rozpočtu 
 
V 0 - Ponechat současnou úpravu.  
 
V 1 - Doplnit do § 14 nový odstavec 14 ve znění: 
„(14) Nevyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, 
sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění 
žádosti.“. 
 
V 2 - Upravit zjednodušené řízení v tomto znění:       
Doplnit do § 14 nový odstavec 14 ve znění: 
„(14) Nevyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, 
písemně to bez zbytečného odkladu oznámí žadateli. V písemném oznámení sdělí i důvody, pro 
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které nebylo žádosti vyhověno. Příjemce může do 15 dnů ode dne, kdy informaci obdržel, 
podat poskytovateli proti tomuto opatření písemné námitky. O námitkách rozhoduje ten, kdo 
stojí v čele poskytovatele, nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec poskytovatele. Proti 
rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. Na postup podle věty první až páté se správní řád 
nepoužije“.      
 
V 3 - Podřídit poskytování dotací správnímu řádu. 
 
V 4 - Podřídit poskytování dotací správnímu řádu s vynětím některých jeho ustanovení. 

 
Z výsledků konzultací jasně vyplývá, že podřízení procesu poskytování dotací 
správnímu řádu nepovažuje žádný z dotčených subjektů za vhodné řešení. Většině 
subjektů by vyhovovalo ponechat zavedenou praxi (správní řád by se nepoužil 
vůbec, v případě nevyhovění žádosti by neexistovaly opravné prostředky). To však 
není možné s ohledem na výklad Nejvyššího správního soudu. Na straně příjemců 
panuje shoda na tom, že zákon o rozpočtových pravidlech by měl vyloučit použití 
správního řádu, sám by však měl podrobněji upravit proces poskytování dotací 
a umožnit neúspěšným žadatelům v případě potřeby využít opravné prostředky. 
Jsou navrhovány dvě varianty.  

První varianta upravuje proces poskytování dotací velmi podrobně. Řeší otázky 
nepodjatosti osob, které se podílejí na rozhodování o poskytnutí dotace, způsobu 
zahájení řízení o poskytnutí dotace, možnosti doplnění žádosti v případě, že 
neobsahuje všechny požadované náležitosti nebo trpí-li vadami, rozhodnutí a jeho 
náležitostí, oprávnění žadatele podat proti rozhodnutí poskytovatele námitky 
a způsob jejich vyřízení, lhůt pro vydání rozhodnutí a jeho nabytí právní moci, 
doručování, změny rozhodnutí, opravy zřejmých nesprávností. Na navrhovaný 
proces podle zákona o rozpočtových pravidlech se nevztahují obecné předpisy 
o správním řízení, s výjimkou základních zásad činnosti správního orgánu. 

Druhá varianta je minimalističtější. Zavádí pouze povinnost poskytovatele oznámit 
neúspěšnému žadateli o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, že jeho žádosti 
nebylo vyhověno. Neúspěšný žadatel má následně možnost podat proti takovémuto 
rozhodnutí námitky, o kterých rozhodne ten, kdo stojí v čele poskytovatele, nebo 
jím pověřený vedoucí zaměstnanec poskytovatele. Proti rozhodnutí o námitkách se 
nelze odvolat. Použití správního řádu je zcela vyloučeno. 

II. zavedení povinnosti státních fondů využívat rozpočtový systém (informační 
systém veřejné správy spravovaný Ministerstvem financí) pro přípravu a 
realizaci rozpočtu 

Základním cílem rozpočtového systému je efektivní a transparentní řízení 
veřejných financí. Smyslem rozpočtového systému je zejména podpora a realizace 
procesů a činností spočívajících v adresném plánování, evidenci a realizaci příjmů a 
výdajů státu. Vše plně automatizovaně a v reálném čase. 

Rozpočtový systém lze charakterizovat následujícím souborem hlavních činností: 
finanční a rozpočtové plánování (programování veřejných výdajů), realizace 
rozpočtu, centrální systém účetních informací státu, centrální zpracování 
statistických výkazů a finančních analýz, platební styk a realizace jediného účtu 
státu. Základním prvkem projektu rozpočtového systému je implementovaný 
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informační systém, který integruje základní funkční bloky zaměřené na řízení 
specifických procesů řízení a kontroly veřejných financí, kterými jsou následující 
dílčí projekty: Rozpočtový informační systém (RIS) a Centrální systém účetních 
informací státu (CSÚIS). Státní fondy v současné době disponují potřebným 
softwarovým vybavením. Aktivně však využívají pouze modul Centrální systém 
účetních informací státu (CSÚIS). Navrhované zapojení státních fondů do 
využívání modulu Rozpočtový informační systém (RIS) by znamenalo posun 
v procesu sjednocování rozpočtového procesu napříč veřejným sektorem. 
Rozpočtový systém zaručuje transparentnější nakládání s veřejnými prostředky 
a jejich lepší kontrolu. Výstupy z rozpočtového systému jsou zveřejňovány 
v MONITORU. MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva 
financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním 
informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.  

Tato problematika byla diskutována se zástupci jednotlivých státních fondů i se 
zástupci správců příslušných fondů. Všichni s tímto opatřením vyslovili souhlas. 

III.  zavedení povinnosti organizačních složek státu vázat prostředky státního 
rozpočtu na platy nebo služební platy, které odpovídají volným služebním 
místům odměňovaným podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, volným 
místům odměňovaným podle zákoníku práce, volným místům příslušníků 
bezpečnostních sborů podle zákona č. 361/2003 Sb. a volným místům vojáků 
z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb. 

K navržené úpravě bylo přistoupeno především s ohledem na nalezení alespoň části 
úspory rozpočtovaných prostředků na platy státních zaměstnanců na místech, která 
jsou buď přirozeně či záměrně během roku udržována jako volná. Je rozpočtově i 
systematicky nežádoucí, aby při nenaplněnosti pracovních či služebních míst byly 
tyto prostředky plně čerpány pro stávající zaměstnance, případně se z nich staly 
nároky z nespotřebovaných výdajů.  

Z tohoto důvodu byl navržen, podle názoru Ministerstva financí, velice mírný 
systém vázání rozpočtovaných prostředků na platy za volná místa tak, aby 
v průměru téměř polovina uspořených prostředků za tato volná místa zůstala 
rozpočtové kapitole k využití pro ty zaměstnance, kteří agendu musí za nepřítomné 
zaměstnance pokrýt. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti vázáno nebude. 

Podstatnou podmínkou je stanovení pravidla, že místo musí být neobsazeno 
všechny pracovní dny v kalendářním měsíci, což eliminuje nastavení vázání 
prostředků na platy za kratší období neobsazenosti místa. Vázat se bude pouze třetí 
nejnižší stupeň v tarifní třídě, která se k volnému místu váže. V praxi to znamená, 
že k dalšímu využití zůstávají kapitole prostředky z rozdílu mezi třetím nejnižším 
stupněm a potenciálně reálným stupněm zaměstnance v pracovním či služebním 
poměru na místě, ke kterému se vázání váže, a dále veškeré netarifní složky platu 
(osobní příplatek, případně příplatek za vedení a část prostředků na odměny).  
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky  

V čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky je řečeno, že ministerstva a jiné správní úřady lze 
zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Předložený návrh je zpracován v souladu 
s výše uvedeným ustanovením a není s ním v rozporu. Předložený návrh není v rozporu 
s příslušnými ustanoveními Listiny základních práv a svobod. 

4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie, popřípadě i s legislativními záměry a s návrhy předpisů 
Evropské unie  

Návrhem není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské unie a 
návrh není s právem Evropské unie v rozporu.   

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 

Úprava poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, 
pravidla hospodaření organizačních složek státu a státních fondů není předmětem žádné 
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

I. úprava vztahu správního řádu a procesu poskytování dotací 

Lze očekávat, že navrhovaná úprava vyvolá negativní dopady na státní rozpočet. 
Dopady do státního rozpočtu mohou za určitých podmínek způsobit jednotlivá 
rozhodnutí poskytovatelů dotací (administrativa spojená s uplatňováním opravných 
prostředků neúspěšných žadatelů). Pokud by k této situaci došlo, případné výdaje by 
byly hrazeny z rozpočtových prostředků dotčených kapitol. Navrhovaná právní úprava 
nebude mít žádné přímé dopady na jiné veřejné rozpočty ani na podnikatelské 
prostředí. 

II. zavedení povinnosti státních fondů využívat rozpočtový systém (informační 
systém veřejné správy spravovaný Ministerstvem financí) pro přípravu a 
realizaci rozpočtu 

V souvislosti s výše uvedenou změnou bude potřeba upravit rozpočtový systém (v 
řádu jednotek miliónů korun). Tento výdaj bude uhrazen z rozpočtu kapitoly 
Ministerstva financí v rámci narozpočtovaných prostředků na rozvoj rozpočtového 
systému. Další výdaje vzniknou z titulu potřeby zaškolení odpovědných pracovníků. 
Tato školení pořádá pravidelně Ministerstvo financí a jsou hrazena z jeho rozpočtu. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednorázovou akci, kterou pokryje Ministerstvo 
financí v rámci svých personálních kapacit, budou výdaje zanedbatelné. Státním 
fondům v této souvislosti vzniknou výdaje pouze z titulu úpravy svých informačních 
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systémů. Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na jiné veřejné rozpočty 
ani na podnikatelské prostředí. 

III. zavedení povinnosti organizačních složek státu vázat prostředky státního 
rozpočtu na platy nebo služební platy, které odpovídají volným služebním 
místům odměňovaným podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, volným 
místům odměňovaným podle zákoníku práce, volným místům příslušníků 
bezpečnostních sborů podle zákona č. 361/2003 Sb. a volným místům vojáků 
z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb. 

V souvislosti s výše uvedenou změnou bude potřeba upravit rozpočtový systém (v 
řádu jednotek miliónů korun). Tento výdaj bude uhrazen z rozpočtu kapitoly 
Ministerstva financí v rámci narozpočtovaných prostředků na rozvoj rozpočtového 
systému. Se zavedením institutu vázání prostředků za volná místa se odhaduje 
pozitivní dopad na státní rozpočet ve výši 1,2 mld. Kč ročně. Navrhovaná právní 
úprava nebude mít žádné dopady na jiné veřejné rozpočty ani na podnikatelské 
prostředí.  

Navrhovaný právní předpis nebude mít dopady na sociálně slabé osoby, osoby se 
zdravotním postižením, národnostní menšiny, na rovnost mužů a žen ani žádné jiné 
sociální dopady, protože této problematiky se materiál netýká. Materiál nebude mít žádné 
dopady na životní prostředí.      

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh zákona nebude mít žádný dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nevyvolává nebezpečí zvýšené korupce, neusnadňuje žádným 
způsobem korupční jednání ani jakkoliv neznesnadňuje odhalení korupčního jednání. 
Návrh zákona bude naopak znamenat snížení korupčních rizik, neboť zavádí do oblasti 
hospodaření státních fondů a do procesu poskytování dotací větší transparentnost. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh zákona nebude mít žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

VARIANTA I 

K čl. I 

K bodu 1 

Navrhuje se zpřesnit zmocnění k vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě. Tato vyhláška 
obsahuje různá členění příjmů a výdajů stanovených jednotek. Kromě samotného členění však 
obsahuje také tzv. náplně u jednotlivých položek, tedy popis toho, co se na každou položku 
zařadí. 

K bodu 2 

Navrhuje se, aby součástí rozpočtového systému byly státní fondy. Proto se doplňují do 
ustanovení § 3. Pokud jde o navrhovaný bod 10 v písm. o), navrhuje se nově sledovat kromě 
výdajů na platy i počet zaměstnanců v pracovním i služebním poměru. Tyto údaje budou 
sloužit pro případné vázání prostředků na platy a mzdy. V rozpočtovém systému se budou 
rovněž zpracovávat údaje o jednotlivých dotacích a návratných finančních výpomocích 
poskytovaných ze státního rozpočtu. 

K bodu 3 

Jde o odstranění legislativně technické chyby. Zákonem č. 128/2016 Sb. byla úprava 
provedena v § 54 odst. 1, ale v § 7 odst. 1 písm. a) příslušná úprava provedena nebyla. 

K bodu 4 

Při sestavování státního rozpočtu má o návrhu celkových příjmů a výdajů tzv. parlamentních 
kapitol rozhodnout rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, a to do 20. června běžného roku. 
Po tomto datu však mohou nabýt účinnosti právní předpisy, které příjmy nebo výdaje ovlivní. 
Například právní předpisy, které se týkají platů, povinného přídělu do FKSP apod. Na základě 
těchto právních předpisů je třeba příjmy a výdaje upravit, což by měla zajistit dohoda správců 
parlamentních kapitol s Ministerstvem financí. 

K bodu 5 

Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu obsahuje 
kromě obecných údajů vyžadovaných rozpočtovými pravidly také údaje, které jsou specifické 
a potřebné pro poskytnutí konkrétní dotace. Takovými údaji může být např. rozloha 
obhospodařované půdy, kapacita zařízení sociálních služeb apod. 

K bodům 6 a 7 

V § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel jsou obsaženy povinné náležitosti rozhodnutí 
o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu. Pokud jde 
o seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách a o ostatní povinnosti, které 
příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné finanční výpomoci plní a jejichž 
nedodržení není neoprávněným použitím poskytnutých, tak tyto náležitosti nejsou povinně 
součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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K bodům 8 a 10  

Obsah těchto ustanovení je řešen v rámci navržené úpravy procesu poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí (varianta I). 

K bodu 9 

Navrhuje se upřesnění právní úpravy, neboť mezi podmínky, za kterých je dotace 
poskytována nejsou obsaženy pouze v § 14 odst. 4 písm. g), ale patří sem například i lhůta, ve 
které má být dosaženo účelu. Dále se navrhuje, aby se snížený odvod nemohl stanovit 
v případě, kdy nebyl splněn účel dotace. V případě nedodržení účelu dotace by měly být 
veškeré poskytnuté prostředky vráceny do státního rozpočtu.     

K bodu 11 

Podle ustanovení § 14e může poskytovatel dotace za určitých podmínek nevyplatit dotaci 
nebo její část. Navrhuje se, aby poskytovatel tuto svoji pravomoc mohl uplatnit pouze tam, 
kde se pochybení příjemce vztahuje k dotaci nebo její části, která dosud nebyla vyplacena. U 
nevyplacených prostředků nemůže dojít k porušení rozpočtové kázně a nelze ani použít § 14f. 

K bodu 12 

Proti nevyplacení prostředků podle § 14e může jejich příjemce podat námitky. Podle současné 
právní úpravy o těchto námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele těchto 
prostředků. Z důvodu velkého zatížení těchto činitelů se navrhuje, aby mohly tuto kompetenci 
přenést na jiné vedoucí zaměstnance poskytovatelů dotací. 

K bodům 13 a 15 

Opatření umožněná v § 14f by měla být používána ve vztahu k prostředkům, které již byly 
poskytovatelem dotace vyplaceny. Pokud je poskytovateli dotace známo, že finanční úřad 
u poskytovatele dotace provádí kontrolu zaměřenou na případné porušení rozpočtové kázně, 
tak již nemá zasahovat do této kontroly tak, že vyzve příjemce dotace k provedení opatření 
k nápravě, případně ho vyzve k vrácení dotace nebo její části. 

K bodu 14 

Navrhuje se upravit znění § 14f tak, aby z něho jednoznačně vyplývalo, že jde o posílení 
poskytovatele dotace, nikoliv o to uložit mu povinnost.     

Pokud jde o výzvu příjemce dotace k provedení opatření k nápravě, navrhuje se, aby toto bylo 
povinností poskytovatele dotace, neboť v případě provedení tohoto opatření nehrozí příjemci 
žádná finanční újma.     

V případě výzvy k vrácení dotace nebo její části by tato neměla být povinností poskytovatele 
dotace, ale pouze možností. V případě zjištění pochybení příjemce dotace, kdy je ho možno 
vyzvat k vrácení poskytnutých prostředků, by však poskytovatel dotace měl buď učinit výzvu 
předpokládanou v § 14f, anebo věc oznámit finančnímu úřadu. 
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K bodu 16  

§ 14g - V řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je jeho účastníkem ten, 
kdo podal žádost o její poskytnutí. Tento účastník se může nechat v řízení zastupovat (např. 
advokátem, ale i jinou osobou). V řízení o poskytnutí jedné dotace nebo návratné finanční 
výpomoci může mít žadatel v jednom okamžiku pouze jednoho zmocněnce. Žadatel tedy 
může v průběhu jednoho řízení zmocněnce změnit.  

§ 14h -  Navrhované ustanovení upravuje vyloučení z řízení osoby, které jsou z určitých 
důvodů podjaté. Jde například o osoby, které by rozhodovaly o poskytnutí dotace samy sobě. 
Zaměstnanec poskytovatele je povinen v případě zjištění své podjatosti o této skutečnosti 
informovat svého představeného (ve služebních úřadech), případně nadřízeného (u jiných 
poskytovatelů). Jiná osoba než zaměstnanec poskytovatele o své podjatosti oznámí svou 
podjatost poskytovateli. O vyloučení podjatého zaměstnance nebo jiné podjaté osoby 
rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec. 

§ 14i - Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je zahájeno podáním 
žádosti. Žádosti mohou být podávány na základě předchozí výzvy, což nastává zejména 
u dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Pokud žádost nemá požadované 
náležitosti nebo má-li jiné vady (např. pravopisné chyby) poskytovatel v zásadě vyzve 
poskytovatele k odstranění vad. Pokud by ale bylo např. zřejmé, že žadatel dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc neobdrží (např. je určena nestátním neziskovým organizacím, 
ale žadatel je podnikatelským subjektem), je zbytečné vyzývat k odstranění vad, ale je třeba 
vydat rozhodnutí, kterým se dotace nebo návratná finanční výpomoc nepřizná.  

§ 14j - Rozhodnutím poskytovatel buď dotaci, nebo návratnou finanční výpomoc v nějaké 
částce (a nemusí to být celá částka, kterou žadatel požadoval v žádosti) poskytne, anebo 
neposkytne. Rozhodnutí je vydáno v písemné formě a obsahuje výrok, kde je zejména řečeno, 
zda dotace nebo návratná finanční výpomoc byla poskytnuta, v jaké výši, za jakých 
podmínek, na jaký účel, anebo zda poskytnuta nebyla. Tento výrok je pak v odůvodnění 
zdůvodněn. V poučení je uvedena možnost podat námitky podle § 14k. Odůvodnění není 
třeba, když se plně vyhovuje žádosti.  

§ 14k - Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace není stanovena konkrétní lhůta. Je však 
třeba vycházet z toho, že dotace a návratné finanční výpomoci musí jejich příjemce finančně 
vypořádat, a to u prostředků spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie za rok, kdy bylo 
ukončeno financování příslušného projektu a u ostatních prostředků za rok, v němž byly 
prostředky poskytnuty. Tedy je třeba rozhodnutí vydat tak, aby příjemce mohl prostředky 
získané dotací nebo návratnou finanční výpomocí použít. Vydáním rozhodnutí se rozumí jeho 
odeslání na elektronickou adresu příjemce, případně odeslání do datové schránky příjemce. 

Pokud je obsahem rozhodnutí neposkytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze 
státního rozpočtu, pak je třeba tato rozhodnutí odeslat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne, kdy bylo ukončeno rozdělení finančních prostředků určených na dotace nebo návratné 
finanční výpomoci a tyto prostředky byly zahrnuty do vydaných rozhodnutí. Veškeré finanční 
prostředky tedy nemusí být nutně rozděleny. 
 

§ 14l - Peníze ze státního rozpočtu je třeba rozdělovat bez zbytečných průtahů. Proto nelze 
odkládat ani právní moc rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. 
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§ 14m - Do 15 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí může žadatel podat proti 
rozhodnutí námitky, které nemají odkladný účinek. To např. znamená, že dotace nebo 
návratná finanční výpomoc může být vyplacena, i když by její příjemce podával námitku 
z důvodu, že nedostal celou částku, o kterou žádal. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí 
v čele poskytovatele (např. ministr), nebo zaměstnanec poskytovatele, kterého ten, kdo stojí 
v čele poskytovatele, k tomuto rozhodování pověří. Proti rozhodnutí o námitkách již žádný 
opravný prostředek nelze podat, je ale možné se obrátit na soud. Rozhodnout o námitkách 
musí poskytovatel do 30 kalendářních dnů od jejich doručení. 

§ 14n - Z důvodu urychlení administrace dotací a návratných finančních výpomocí se 
navrhuje rozhodnutí doručovat elektronicky. Na výslovnou žádost žadatele o dotaci by mu její 
poskytovatel doručil rozhodnutí i v listinné podobě. Rozhodující by bylo ale doručení 
elektronické.  

§ 14o - Pokud jde o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace, navrhuje se úprava obdobná, jako 
je v rozpočtových pravidlech v současné době. 

§ 14p - Oprava zřejmých nesprávností se navrhuje obdobná jako ve správním řádu. 

§ 14q - Navrhované ustanovení umožňuje poskytovateli, aby v případě, že mu zbydou 
finanční prostředky nebo některý z příjemců dotací od původně podpořeného projektu 
ustoupí, poskytl dotaci nebo návratnou finanční výpomoc tomu, komu tyto prostředky 
původně přiznány nebyly.  

§ 14r - Z důvodu zajištění rychlosti a neformálnosti řízení o dotacích a návratných finančních 
výpomocích se navrhuje, aby se na toto řízení nevztahoval správní řád s výjimkou základních 
zásad činnosti správního orgánu.  

K bodu 17 

Dotace do rozpočtu obcí na financování programů podle § 12 a § 13 by měly být poskytovány 
přímo, nikoliv prostřednictvím kraje. 

K bodu 18 

Za stejných podmínek, za jakých je nyní umožněno souvztažně zvýšit příjmy a výdaje 
u programů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie podle § 3 písm. j) 
rozpočtových pravidel, se navrhuje umožnit souvztažné navýšení příjmů a výdajů v případě 
finančních mechanismů a nástrojů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, které 
nespadají pod definici uvedenou v § 3 písm. j) rozpočtových pravidel. 

K bodu 19 

Navrhuje se, aby organizační složky státu byly povinny vázat výdaje za volná místa. Vázání 
je nutno provést v případě, že příslušné místo bylo volné po všechny pracovní dny 
v předchozím kalendářním měsíci. Vázání je nutno provést do 5. pracovního dne 
následujícího měsíce. Vázání za měsíc prosinec je však nutné provést nejpozději do 31. 
prosince běžného roku. Zřizovatelé příspěvkových organizací jsou povinni vázat prostředky, 
které poskytují svým příspěvkovým organizacím na platy v rámci příspěvku na provoz. 
Finanční vypořádání s příspěvkovou organizací musí být provedeno nejpozději do 31. 
prosince běžného roku. 
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K bodu 20 

Navrhuje se, aby státní fondy by při hospodaření s peněžními prostředky prováděly 
rozpočtová opatření. V navrhovaném § 28b jsou uvedeny druhy rozpočtových opatření, která 
by státní fondy prováděly a v navrhovaném § 28c jsou navrženy náležitosti žádosti, kterou by 
státní fond předkládal Ministerstvu financí v případě souvztažného zvýšení příjmů a výdajů 
nebo zvýšení výdajů příslušného státního fondu. 

K bodům 21 a 22 

Navržené novely ustanovení § 34 odst. 4 a 5 souvisí s navrhovaným zařazení státních fondů 
do rozpočtového systému. 

K bodu 23 

Ve stávající právní úpravě není podchycena situace, kdy kraj v rámci finančního vypořádání 
vztahů se státním rozpočtem nepřevede nebo nepřevede včas prostředky, které mu poslala 
obec jako příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, přičemž 
tyto prostředky byly poskytnuty prostřednictvím kraje.   

K bodu 24 

Vzhledem k tomu, že přesuny prostředků v rozpočtech státních fondů se navrhuje detailněji 
upravit, je třeba, aby tento postup byl také vymahatelný. 

K bodu 25 

Navrhuje se, aby pro příspěvkové organizace, které zaměstnancům vyplácí plat (viz § 109 
odst. 3 písm. d) zákoníku práce), byl jednoznačně vymezen limit mzdových nákladů a tyto 
příspěvkové organizace jej nemohly překračovat. Cílem je zamezit možnosti povoleného 
překračování limitu bez souhlasu Ministerstva financí a nastavit možnost úpravy změny limitu 
pouze se souhlasem Ministerstva financí. Limit by bylo možné přečerpat pouze zapojením 
fondu odměn (ten by měl obdobné postavení jako nároky z nespotřebovaných výdajů 
u organizačních složek státu). 

K čl. II 

Pokud žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc byla poskytovateli doručena přede 
dnem nabytí účinnosti ustanovení § 14g až 14r tohoto zákona, poskytuje poskytovatel podle 
právní úpravy platné v den doručení žádosti. 

K čl. III 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 s výjimkou čl. I bodů 5 až 10 a bodu 16 
(tedy procesní ustanovení pro poskytování dotací), které nabývají účinnosti prvním dnem 
měsíce následujícího po dni vyhlášení.   
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VARIANTA II 

Od Varianty I se Varianta II liší tím, že není upraven proces poskytování dotací, ale je 
upraveno pouze vydání rozhodnutí v případě, že nebylo žádosti o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci alespoň částečně vyhověno, a tím, že není obsaženo přechodné 
ustanovení. 

K čl. I 

K bodům 1 - 8 

Stejné jako ve Variantě I. 

K bodu 9 

V případě, že poskytovatel nevyhoví žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit žadateli. 
V oznámení musejí být uvedeny důvody, proč nebylo žádosti vyhověno. Do 15 kalendářních 
dnů ode dne doručení oznámení může žadatel podat proti rozhodnutí poskytovatele námitky, 
které nemají odkladný účinek. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele 
(např. ministr), nebo zaměstnanec poskytovatele, kterého ten, kdo stojí v čele poskytovatele, 
k tomuto rozhodování pověří. Proti rozhodnutí o námitkách již žádný opravný prostředek 
nelze podat, je ale možné se obrátit na soud. 

K bodům 10 – 23 

Stejné jako ve Variantě I, ale číslování bodů je posunuto o - 2. 

K čl. II 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 s výjimkou čl. I bodů 5 až 9, které nabývají 
účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení.   
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	V 0 - Ponechat současnou úpravu.
	V 1 - Doplnit do § 14 nový odstavec 14 ve znění:
	V 2 - Upravit zjednodušené řízení v tomto znění:
	V 3 - Podřídit poskytování dotací správnímu řádu.
	V 4 - Podřídit poskytování dotací správnímu řádu s vynětím některých jeho ustanovení.



