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Hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

1. Základní identifikační údaje 
 

1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo financí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 
1.1. 2018, část prvním dnem měsíce 
následujícího po dni vyhlášení 
 

Implementace práva EU:  Ne 
2. Cíl návrhu zákona  
Návrh zasahuje jen do některých částí rozpočtových pravidel. Jeho cílem je úprava procesu 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, úprava vázání 
prostředků na platy a obdobná plnění za neobsazená služební nebo pracovní místa 
v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích a podřízení státních fondů 
rozpočtovému systému.  
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 
Dopady ve formě zvýšených výdajů ze státního rozpočtu mohou být způsobeny podrobnější 
úpravou procesu poskytování dotací. Zejména jde o povinnosti související s rozhodnutím o 
neposkytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a s případným vyřizováním námitek proti 
tomuto rozhodnutí.  
Výdaje budou vyvolány i úpravou systémů, která bude potřebná pro podřízení státních fondů 
rozpočtovému systému a také úpravou systémů pro účely vázání prostředků na platy a obdobná 
plnění. Realizace vázání naopak přinese úsporu finančních prostředků státního rozpočtu. 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE  
3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: NE 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE 
3.5 Sociální dopady: NE 
3.6 Dopady na spotřebitele: NE  
3.7 Dopady na životní prostředí: NE 
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 
3.10 Korupční rizika: NE 
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE 
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Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace 
 

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. 

 
1. Důvod předložení a cíle  
 
1.1 Název  
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů. 

1.2 Definice problému  
 
Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

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). Při projednávání 
novel rozpočtových pravidel se však objevily požadavky na úpravu procesu poskytování 
dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Tento problém začal být více 
diskutován po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu 9 Ads 83/2014-46.  
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Podřízení státních fondů rozpočtovému systému 
V současné době mají státní fondy své peněžní prostředky povinně uloženy na účtech 

podřízených státní pokladně. Státní fondy nejsou zahrnuty v rozpočtovém systému.  
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. 

Vázání prostředků na platy a obdobné výdaje (služební platy, služební příjmy apod.) 
;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. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

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.  

Podřízení státních fondů rozpočtovému systému 
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. 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. údaje potřebné pro hodnocení plnění veřejných 
rozpočtů. Tuto svou povinnost plní státní fondy prostřednictvím zasílání měsíčních výkazů do 
centrálního systému účetních informací státu. 

Vázání prostředků na platy a obdobné výdaje 
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. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

Dotčenými subjekty jsou poskytovatelé dotací a návratných finančních výpomocí ze 
státního rozpočtu, a to ti, kteří neposkytují dotace podle speciální právní úpravy (např. zákon 
č. 130/2002 Sb.). Jde tedy zejména o ministerstva, Úřad práce a Českou rozvojovou agenturu. 
Dále jsou dotčenými subjekty žadatelé o dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního 
rozpočtu. 

Podřízení státních fondů rozpočtovému systému 
Dotčenými subjekty jsou státní fondy a Ministerstvo financí jako správce 

rozpočtového systému. 

Vázání prostředků na platy a obdobné výdaje 
Dotčenými subjekty jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, na 

které se vztahuje regulace platů. 

1.5 Popis cílového stavu  
 
Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

Cílem navrhované právní úpravy je obecně akceptovaná úprava procesu poskytování 
dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Tato právní úprava by měla 
umožnit, aby dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu mohly být 
vzhledem k plnění jejich účelu a k povinnosti je finančně vypořádat včas poskytnuty. Na 
druhé straně je třeba, aby zejména neúspěšní žadatelé byli informováni, že dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc neobdrželi, byly jim sděleny důvody tohoto rozhodnutí a měli 
určitou možnost obrany proti tomuto rozhodnutí. 

Podřízení státních fondů rozpočtovému systému 
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 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.  
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Z výše uvedených důvodů se navrhuje podřídit finanční hospodaření státních fondů 
rozpočtovému systému.  

Vázání prostředků na platy a obdobné výdaje 
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 je navržen 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).  

1.6  Zhodnocení rizika  
 
Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

V případě nepřijetí změn právní úpravy v oblasti poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí ze státního rozpočtu je rizikem možný tlak na používání správního řádu 
při uvedené činnosti, a to bez jakýchkoliv výjimek. Při plné aplikaci správního řádu by mohlo 
dojít k podstatnému ztížení až znemožnění jakoukoliv dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc v potřebném termínu poskytnout. Rovněž není jasné, jak by k této problematice 
přistupovaly soudy. 
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Podřízení státních fondů rozpočtovému systému 
V případě nepřijetí navrhované právní úpravy v této oblasti nebude učiněn krok 

směrem ke zvýšení transparentnosti v oblasti nakládání s finančními prostředky státních 
fondů. 

Vázání prostředků na platy a obdobné výdaje 
V případě nepřijetí navrhované úpravy zůstane zakonzervován stav, kdy organizační 

složky státu nebo státní příspěvkové organizace nárokují mzdové prostředky na neobsazená 
pracovní nebo služební místa. To i v případech, kdy tato místa jsou neobsazena dlouhodobě. 

2. Návrh variant řešení:  
 
Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

Varianta 0 - Zachování současného stavu 

Varianta 1 - Doplnění § 14 rozpočtových pravidel o postup při nevyhovění žádosti 
o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 

Byla by byla doplněna úprava postupu v případě, že žádosti není alespoň částečně 
vyhověno. 

Varianta 2 – Podřízení procesu poskytování dotací správnímu řádu 
Z legislativně-technického hlediska nejjednodušší úprava, která by ale měla pro 

poskytovatele dotací a návratných finančních výpomocí dalekosáhlé důsledky. Vzhledem 
k počtu žádostí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci by tato úprava zřejmě 
znamenala požadavky na nárůst administrativních kapacit a finančních prostředků. I tak by ale 
mohlo dojít k zablokování poskytování dotací. 

Varianta 3 – Podřízení procesu poskytování dotací správnímu řádu s vyloučením 
některých jeho ustanovení 

V tomto případě platí, byť v omezené míře totéž, co u varianty 2. 

Varianta 4 – Úprava vlastního procesu poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí 

Do rozpočtových pravidel by byl doplněn zjednodušený proces poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí.  
 
Podřízení státních fondů rozpočtovému systému 

Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Varianta 1 – Podřízení státních fondů rozpočtovému systému v plném rozsahu 
Jiné varianty nebyly vůbec zvažovány. 

 
Vázání prostředků na platy a obdobné výdaje 

Varianta 0 – Zachování současného stavu 
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Varianta 1 – Zakotvení povinnosti organizačních složek státu a platově 

regulovaných státních příspěvkových organizací vázat prostředky na platy a obdobné 
výdaje 

Jiné varianty nebyly vůbec zvažovány. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
Varianta 0 

Náklady 
Náklady by měly zůstat stejné jako nyní. 
Přínosy 
Přínosem zachování současné právní úpravy by bylo, že by nebyly uplatňovány 

požadavky ze strany poskytovatelů dotací a návratných finančních výpomocí na nárůst počtu 
zaměstnanců a s tím spojené náklady.  

Varianta 1 
Náklady 
Je pravděpodobné, že i tato jednoduchá právní úprava by vyvolala nároky 

poskytovatelů dotací a návratných finančních výpomocí na nárůst počtu pracovních sil a s tím 
spojené finanční nároky. 

Přínosy 
V právní úpravě by byla jednoznačně zakotvena povinnost poskytovatele vydat 

neúspěšnému žadateli rozhodnutí a toto rozhodnutí zdůvodnit. Neúspěšný žadatel by měl 
možnost obrany proti takovému rozhodnutí. 

Varianta 2 
Náklady 
Kromě personálních a finančních nákladů by tato úprava mohla mít vliv na schopnost 

vůbec nějaké dotace poskytnout. 
Přínosy 
Po procesní stránce by šlo o ze strany příjemců dotací nebo návratných finančních 

výpomocí nenapadnutelnou právní úpravu. 

Varianta 3 
Náklady 
Zřejmě i při použití této varianty by byly vyvolány velké personální a finanční 

náklady. Navíc oproti variantě 2 by mohlo být sporné, která ustanovení správního řádu 
z aplikace vyloučit a která nevyloučit. 

Přínosy 
I zde by byla dostatečně zajištěna procesní práva žadatelů. 

Varianta 4 
Náklady 
Ani při použití této varianty se zřejmě nelze vyhnout požadavkům na personální 

posílení poskytovatelů dotací a s tím související finanční náklady. Navíc i zde by se 
subsidiárně používal správní řád. 

Přínosy 
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Došlo by k zakotvení procesu, který by byl jednodušší než správní řád, neznamenal by 
zablokování poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a žadatelé o dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc by měli zaručena procesní práva v dostatečném rozsahu.  
 
Podřízení státních fondů rozpočtovému systému 
Varianta 0 

Náklady 
Nedošlo by k žádnému zvýšení nákladů placených ze státního rozpočtu. 
Přínosy 
Zachování současného stavu by neznamenalo ani žádné přínosy. 

Varianta 1 
Náklady 
Došlo by ke zvýšení nákladů na úpravu rozpočtového systému zhruba ve výši 10 

milionů korun. Tyto náklady by neslo zejména Ministerstvo financí. 
Přínosy 
Navrhovaná právní úprava přispěje k větší transparentnosti nakládání s finančními 

prostředky státních fondů. 
 
Vázání prostředků na platy a obdobné výdaje 
Varianta 0 

Náklady 
Nedošlo by k žádnému zvýšení nákladů placených ze státního rozpočtu. 

Přínosy 
Zachování současného stavu by neznamenalo ani žádné přínosy. 

Varianta 1 
Náklady 

Došlo by ke zvýšení nákladů na úpravu rozpočtového systému v jednotkách milionů korun. 
Přínosy 
Vázání prostředků na platy a obdobné výdaje by znamenalo roční úsporu ve výši 1,2 

mld. Kč. 

4. Návrh řešení 
 
Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se dává k rozhodnutí, zda aplikovat variantu 
1 nebo variantu 4. Obě varianty nabízejí řešení situace, kdy není alespoň částečně vyhověno 
žadateli o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu.Varianta 4 je oproti 
variantě 1 administrativně náročnější.   
Podřízení státních fondů rozpočtovému systému 

Navrhuje se aplikovat variantu 1. 
 
Vázání prostředků na platy a obdobné výdaje 

Navrhuje se aplikovat variantu 1. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování  
 

Pokud jde o všechny navrhované okruhy změn, vzhledem k jejich povaze provede 
implementaci doporučené varianty Ministerstvo financí.  
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Vynucování plnění bude zajišťovat Ministerstvo financí, finanční úřady z hlediska 
porušení rozpočtové kázně a v případě procesu při poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí též soudy. 

6. Přezkum účinnosti regulace  
 

Přezkum účinnosti regulace bude proveden po určité době účinnosti navržený změn. 
Tato doba by měla činit alespoň 3 roky. 

7. Konzultace a zdroje dat 
 
Konzultace proběhly s dotčenými organizačními složkami státu a s některými státními 

fondy. 

8. Dopady navrhované úpravy  
 
8.1. Na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  

Výdaje ze státního rozpočtu by v souvislosti s aplikací navrženého zákona měly činit 
jednotky milionů korun. Vázání prostředků na neobsazená pracovní místa by naopak státnímu 
rozpočtu mělo přinést úsporu cca 1,2 mld. Kč ročně. 

8.2. Na podnikatelské prostředí České republiky 

Návrh nebude mít dopady na podnikatelské prostředí. 

8.3 Sociální dopady  

Sociální dopady nebyly identifikovány. 

8.4 Dopady na životní prostředí 

Dopady na životní prostředí nebyly identifikovány. 

8.5. Na územní samosprávné celky  

Dopady na územní samosprávné celky nebyly identifikovány. 

8.6 Na spotřebitele  

Dopady na spotřebitele nebyly identifikovány. 

8.7 Ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Návrh nepřináší riziko diskriminace nebo narušení rovnosti žen a mužů. 

8.8 Na ochranu soukromí a osobních údajů  

Návrh nemá negativní dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. 

8. 9. Na výkon státní statistické služby  
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Návrh nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

9. 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. 

10.  Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh zákona nebude mít žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu 

11.  Kontakty na zpracovatele RIA  
 
JUDr. Zdeněk Lankaš 
Ministerstvo financí 
Oddělení Rozpočtové legislativy 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
e-mail: zdenek.lankas@mfcr.cz 
 
Ing. Lenka Kubíčková 
Ministerstvo financí 
Oddělení Metodika rozpočtování 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
e-mail: lenka.kubickova@mfcr.cz 
 
Ing. Ondřej Štika 
Ministerstvo financí 
Oddělení Realizace mzdové politiky 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
e-mail: ondrej.stika@mfcr.cz 
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