
III. 

V A R I A N T A  I  

N á v r h  

ZÁKON 

ze dne                   2016, 

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

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona 

č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 

Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona 

č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., 

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 

Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona 

č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., 

zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 

Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona 

č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., 73/2011 Sb., zákona 

č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., 

zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 

Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného 

opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona 

č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb. a zákona č. 135/2016 Sb. se 

mění takto: 
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1. V § 2 odst. 4 se za slovo „které“ vkládají slova „včetně náplní položek rozpočtové 

skladby“. 

 

2. V § 3 písmeno o) zní: 

 

„o) rozpočtovým systémem informační systém veřejné správy spravovaný 

ministerstvem, v němž se 

1. soustřeďují údaje potřebné pro sestavení státního rozpočtu, střednědobého výhledu 

za oblast státního rozpočtu a rozpočtového provizoria, rozpočtů státních fondů, pro 

hodnocení plnění státního rozpočtu a státních fondů a pro hospodaření 

v rozpočtovém provizoriu, 

2. sestavují státní rozpočet, střednědobý výhled za oblast státního rozpočtu, 

rozpočtové provizorium a rozpočty státních fondů, 

3. mění údaje na základě změny zákona o státním rozpočtu, 

4. provádějí rozpočtová opatření, 

5. stanoví výše finančních prostředků, které je možno vynaložit na úhradu závazků 

(dále jen „rezervace“), 

6. vedou rozpočty organizačních složek státu, státních fondů a chronologické evidence 

rozpočtových opatření, 

7. zpracovávají údaje předané Českou národní bankou o provedených operacích za 

státní rozpočet a státní fondy, 

8. zobrazuje plnění státního rozpočtu a rozpočtu státních fondů dle rozpočtové 

skladby,  

9. zobrazuje vznik, evidence a snižování nároků z nespotřebovaných výdajů 

organizačních složek státu, 

10. soustřeďují údaje o počtu zaměstnanců ve služebním a v pracovním poměru, 

příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, jejich změny, jakožto 

i skutečný stav zaměstnanců ve služebním a v pracovním poměru, příslušníků 

bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, od počátku roku za organizační složky 

státu, příspěvkové organizace a státní fondy, 

11. zpracovávají údaje o jednotlivých dotacích a návratných finančních výpomocích 

poskytovaných ze státního rozpočtu.“. 

 

3. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo „provozních“ zrušuje. 
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4. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tento návrh může být v případě významných 

vnějších okolností změněn po dohodě příslušných správců kapitol s ministerstvem.“.  

 

5. V § 14 odst. 3 se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „kromě dalších údajů potřebných pro 

poskytnutí příslušné dotace nebo návratné finanční výpomoci“. 

 

6. V § 14 odst. 4 se v písmenu i) čárka nahrazuje tečkou a písmena j) a k) se zrušují. 

 

7. V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

 

 „(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 může obsahovat také 

a) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek nebo  

b) ostatní povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné 

finanční výpomoci plní a jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle § 3 

písm. e).“.    

 

Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 6 až 14. 

 

8. V § 14 se odstavec 6 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 7 až 14 se označují jako odstavce 6 až 13. 

 

9. V § 14 odst. 6 větě první se slova „podle odstavce 4 písm. g)“ nahrazují slovy „, za 

kterých byla dotace poskytnuta,“ a na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Postup podle 

věty první a druhé se nepoužije na účel, na který je dotace poskytována.“. 

 

10. V § 14 se odstavec 13 zrušuje. 

 

11. V § 14e odst. 1 věta první se za slovo „poskytnuta“ doplňují slova „, vztahuje-li se 

nedodržení nebo porušení k prostředkům, které dosud nebyly vyplaceny“. 

 

12. V § 14e se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo jím určený vedoucí 

zaměstnanec poskytovatele.“. 
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13. V § 14f odst. 2 se na začátek vkládá věta „Opatření podle odstavce 1 a 3 lze použít jen, 

vztahuje-li se nedodržení nebo porušení k prostředkům, které již byly vyplaceny.“. 

 

14. V § 14f odst. 3 se slova „písemně vyzve“ nahrazují slovy „může písemně vyzvat“. 

 

15.  V § 14f se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Opatření podle odstavce 1 a 3 se nepoužijí, je-li poskytovateli dotace známo, že 

finanční úřad provádí u příjemce kontrolní postup.“. 

 

16. Za § 14f se vkládají nové § 14g až 14r, které včetně nadpisu znějí: 

 

„Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 

 

§ 14g 

 

(1) Účastníkem řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je 

příjemce. 

(2) Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění se prokazuje plnou mocí. 

V řízení o poskytnutí téže dotace nebo návratné finanční výpomoci může mít účastník 

současně pouze jednoho zmocněnce. 

(3) Řízení je vedeno v českém jazyce. 

 

§ 14h 

 

(1) Na rozhodování o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci se nesmí 

podílet ten, o němž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, 

k účastníkům řízení nebo jejich zmocněncům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze 

pochybovat o jeho nepodjatosti. 

(2) Zaměstnanec poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci, jenž zjistí, že 

je v dané věci podjatý, je povinen uvědomit o této skutečnosti svého představeného nebo 

nadřízeného. Jiná osoba než zaměstnanec podle věty první je o své podjatosti povinna 

uvědomit poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci. 
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(3) O vyloučení podjatého zaměstnance poskytovatele nebo jiné osoby rozhoduje ten, 

kdo stojí v čele poskytovatele, nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec poskytovatele. Do 

doby než je rozhodnuto o vyloučení podle věty první může dotčený zaměstnanec 

poskytovatele nebo jiná osoba činit pouze neodkladné úkony. 

 

§ 14i 

 

(1) Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je zahájeno dnem 

doručení žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle § 14 odst. 3 

poskytovateli. Žádost podle věty první může být podávána na základě výzvy nebo bez 

předchozí výzvy. 

(2) Nemá-li žádost požadované náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve 

poskytovatel k doplnění žádosti nebo k odstranění jejích vad, je-li to důvodné a poskytne 

k tomu příjemci přiměřenou lhůtu. Podaná žádost může být příjemcem vzata zpět, a to až do 

dne vydání rozhodnutí. 

 

§ 14j 

Rozhodnutí 

 

(1) Rozhodnutím poskytovatel dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytne, 

nebo neposkytne. 

 (2) Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, 

odůvodnění a poučení o možnosti podat námitky ve lhůtě uvedené v § 14k. 

(3) Ve výrokové části se uvede, zda dotace nebo návratná finanční výpomoc je, nebo 

není poskytnuta. Je-li poskytnuta, obsahuje rozhodnutí náležitosti uvedené v § 14 odst. 4 a 

může obsahovat náležitosti uvedené v § 14 odst. 5 až 8. 

(4) V odůvodnění se uvedou důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání a 

úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů. 

(5) Odůvodnění není třeba, pokud je žádosti plně vyhověno. 

 

§ 14k 

Lhůta pro vydání rozhodnutí 
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(1) Rozhodnutí je poskytovatel povinen vydat bez zbytečného odkladu po přijetí 

žádosti. 

(2) Nelze-li rozhodnutí vydat bez zbytečného odkladu, je poskytovatel povinen vydat 

rozhodnutí, kterým poskytuje dotaci nebo návratnou finanční výpomoc tak, aby ji bylo možné 

použít ve lhůtě, v níž má být dosaženo účelu. 

(3) Rozhodnutí, kterým není dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, je 

poskytovatel povinen vydat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo ukončeno rozdělení 

finančních prostředků určených na dotace nebo návratné finanční výpomoci a tyto prostředky 

byly zahrnuty do vydaných rozhodnutí. 

(4) Vydáním rozhodnutí se rozumí jeho odeslání na elektronickou adresu příjemce, 

případně do jeho datové schránky. 

 

§ 14l 

Právní moc 

 

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení příjemci dotace nebo návratné 

finanční výpomoci. 

 

§ 14m 

Námitky 

 

Proti rozhodnutí může příjemce do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat 

poskytovateli námitky. Námitky nemají odkladný účinek. O námitkách rozhoduje ten, kdo 

stojí v čele poskytovatele, nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec poskytovatele. 

Rozhodovat o námitkách však nemůže rozhodovat vedoucí zaměstnanec poskytovatele, který 

rozhodoval o poskytnutí, nebo neposkytnutí dotace. Rozhodnutí o námitkách musí být vydáno 

do 30 dnů ode dne jejich doručení poskytovateli.  Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat 

žádný opravný prostředek. 

 

§ 14n 

Doručování 

 

(1) Výzva k doplnění žádosti a odstranění jejích vad se doručuje elektronicky 

s kvalifikovaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu příjemce dotace nebo 
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návratné finanční výpomoci, případně prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 

příjemce. 

(2) Rozhodnutí se doručuje způsobem podle odstavce 1. Na výslovnou žádost příjemce 

dotace nebo návratné finanční výpomoci, se rozhodnutí doručuje i v listinné podobě; v tomto 

případě se rozhodnutí doručuje do vlastních rukou adresáta. Při doručení do vlastních rukou 

právnické osobě se rozhodnutí doručuje určenému statutárnímu orgánu nebo zmocněnci. 

 

§ 14o 

Změna rozhodnutí 

 

Postupem podle § 14g až 14n  může poskytovatel dotace nebo návratné finanční 

výpomoci změnit na základě žádosti příjemce práva a povinnosti uvedené v § 14 odst. 4 písm. 

c), e) až h) a odst. 5 písm. a) a b). 

 

§ 14p 

Oprava zřejmých nesprávností 

 

Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání 

účastníka nebo z moci úřední provede poskytovatel, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava 

výroku rozhodnutí, vydá o tom poskytovatel opravné rozhodnutí. Prvním úkonem 

poskytovatele ve věci opravy je vydání opravného rozhodnutí. 

 

§ 14q 

Poskytovatel může v případě, že má dostatečné finanční prostředky, rozhodnout o poskytnutí 

dotace nebo návratné finanční výpomoci tam, kde původně rozhodl o jejím neposkytnutí, a to 

na základě nezměněné žádosti. Postupovat podle věty první je možné v případě písemného 

souhlasu příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci. 

 

§ 14r 

Na postup podle § 14g až 14q se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, s výjimkou 

základních zásad činnosti správního orgánu.“. 

 

17. V § 19 odst. 2 se za větu první vkládá věta „To neplatí pro dotace na programy podle 

§ 12.“. 
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18. V § 24 odst. 4 větě první se za slovo „unie“ vkládají slova „ ,z finančních mechanismů 

a dalších nástrojů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie“.  

 

19. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní: 

 

„§ 25a 

(1) Organizační složky státu jsou povinny vázat prostředky státního rozpočtu na platy 

nebo služební platy, které odpovídají 

a) volným služebním místům státních zaměstnanců odměňovaným podle zákona 

o státní službě,  

b) volným místům zaměstnanců odměňovaným podle zákoníku práce, 

c) volným místům příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího 

služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo 

d) volným místům vojáků z povolání podle zákona o vojácích z povolání. 

(2) Vázání organizační složka státu provede, bylo-li příslušné místo podle odstavce 1 

volné všechny pracovní dny v měsíci.  

(3) Vázání organizační složka státu provede do 5. pracovního dne v měsíci, který 

následuje po měsíci, v němž bylo místo podle odstavce 1 volné. Vázání za měsíc prosinec se 

provede do 31. prosince běžného roku.  

(4) Vázání organizační složka státu provede podle odstavce 1 písm. a), b) a c), a to ve 

výši odpovídající třetímu nejnižšímu platovému stupni platové třídy odpovídající volnému 

místu. U volných míst podle odstavce 1 písm. d) provede organizační složka státu vázání 

prostředků na platy odpovídající služebnímu tarifu pro příslušné služební místo, a to včetně 

služebního příspěvku na bydlení a stabilizačního příspěvku. 

(5) Organizační složky státu, které jsou zřizovateli příspěvkových organizací, které 

mají náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost plně zabezpečovány z příspěvku na 

provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních 

předpisů, jsou povinny vázat prostředky nevyplacené jako příspěvek na provoz, jsou-li 

důvodem pro postup podle § 54 odst. 3 volná služební místa nebo místa odměňovaná podle 

zákoníku práce u těchto příspěvkových organizací.   

(6) Organizační složky státu, které jsou zřizovateli příspěvkových organizací, které 

mají náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost plně zabezpečovány z příspěvku na 

provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních 

předpisů, jsou povinny vyplácet část příspěvku na provoz určenou na platy na období nejvýše 
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jednoho čtvrtletí. Příspěvek na provoz za měsíc prosinec musí být vyplacen nejpozději 

v průběhu měsíce prosince. Finanční vypořádání příspěvku na provoz s příspěvkovou 

organizací musí být provedeno do 31. prosince běžného roku.“ 

 

20.  Za § 28 se vkládají nové § 28a až 28c, které včetně nadpisu znějí: 

 

„Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných a rozpočtová opatření ve státních fondech 

 

„§ 28a 

Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných 

 

 Vznikne-li státnímu fondu v průběhu roku potřeba úhrady rozpočtově nezajištěné, 

zajistí ji hospodárnějším provedením jiných úkolů, odsunutím či omezením některého jiného, 

méně naléhavého úkolu, a to po projednání s orgánem, do jehož působnosti náleží. Před 

provedením takovéto úhrady je třeba provést rozpočtové opatření. 

  

§ 28b 

Rozpočtová opatření 

 

(1) Rozpočtovým opatřením se rozumí 

a) přesun prostředků státního fondu v rámci vlastního rozpočtu, 

b) souvztažné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu státního fondu, povolí-li jej vláda 

nebo na základě jejího pověření ministr financí,  

c) zvýšení výdajů státního fondu, jestliže jej na základě předchozího písemného 

doporučení orgánu, do jehož působnosti fond náleží, povolí vláda nebo na základě 

jejího pověření ministr financí. 

(2) Ustanovení § 23 odst. 2, § 24 odst. 5 a § 25 odst. 10 až 12 se použijí pro státní 

fondy obdobně. 

(3) Státní fond je oprávněn k přesunům podle odstavce 1 písm. a). 

 

§ 28c 

 

Náležitosti žádosti o rozpočtové opatření podle § 28b odst. 1 písm.  b) a c) jsou 

a) druh rozpočtového opatření,  
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b) výše částky, o kterou se příjmy nebo výdaje zvyšují, 

c) podrobné zdůvodnění navrhovaného rozpočtového opatření, 

d) návrh na krytí zvýšených výdajů,  

e) zatřídění zvýšených výdajů v rámci rozpočtové skladby, 

f) aktualizované údaje informačního systému podle § 3 písm. o).“. 

 

21. V § 34 odstavec 4 zní: 

 

 „(4) Dříve než organizační složce státu nebo státnímu fondu vznikne právní důvod pro 

výdej peněžních prostředků státního rozpočtu nebo rozpočtu státního fondu, rezervuje 

organizační složka státu příslušná k platbě nebo státní fond příslušný k platbě předpokládanou 

výši těchto prostředků ve svém rozpočtu, a to v rozsahu třídění daného rozpočtovou skladbou. 

Takto stanovenou výši rezervace může organizační složka státu nebo státní fond měnit, nebo 

může rezervaci zrušit. Předběžná řídící kontrola podle zvláštního právního předpisu22) musí 

být provedena před provedením rezervace.“.  

  

22. V § 34 odstavec 5 zní: 

 

„(5) Česká národní banka ověřuje provedení rezervace peněžních prostředků v 

rozpočtovém systému podle odstavce 4 po předání platebního příkazu na vrub účtu 

organizační složky státu nebo státního fondu. Nejsou-li v rozpočtu organizační složky státu 

nebo státního fondu odpovídající peněžní prostředky rezervovány, Česká národní banka 

platební příkaz odmítne. Česká národní banka neověřuje rezervaci, jde-li o výběry hotovostí, 

transakce provedené prostřednictvím platební karty a při účtování cen za poskytnuté platební 

služby Českou národní bankou. V případech, kdy rozpočtový systém není v provozu, provádí 

Česká národní banka platby organizačních složek státu a státních fondů na pokyn 

ministerstva.“. 

 

23. V § 44 odst. 1 písm. h) se za slova „cizích prostředků“ vkládají slova „organizační složky 

státu“ a za slovo „rozpočtu“ se vkládají slova „nebo nepřevedení prostředků krajem, 

jehož prostřednictvím byly prostředky ze státního rozpočtu poskytnuty, z jeho účtu na 

účet cizích prostředků organizační složky státu“.   
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24. V § 44a se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „To platí také pro státní fond, který 

porušil rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. a).“. 

 

25. V § 53 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Příspěvkovým organizacím, které jsou 

zřízeny organizačními složkami státu a které mají náklady na platy a odměny za pracovní 

pohotovost plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu 

zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, bude stanoven při návrhu 

rozpočtu na příslušný kalendářní rok závazný limit nákladů na platy a ostatní osobní 

náklady, který může být v průběhu roku v odůvodněných případech na základě souhlasu 

ministerstva upraven. Tento limit lze překročit pouze o prostředky čerpané z fondu 

odměn.“. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

V řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci se nepostupuje podle § 

14g až 14r zákona č. 218/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, pokud žádost o dotaci nebo 

návratnou finanční výpomoc byla poskytovateli doručena přede dnem nabytí účinnosti těchto 

ustanovení. 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 s výjimkou čl. I bodů 5 až 10 a 

bodu 16, které nabývají účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení.  
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V A R I A N T A  I I  

N á v r h  

ZÁKON 

ze dne                   2016, 

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

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona 

č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 

Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona 

č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., 

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 

Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona 

č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., 

zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 

Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona 

č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., 73/2011 Sb., zákona 

č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., 

zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 

Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného 

opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona 

č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb. a zákona č. 135/2016 Sb. se 

mění takto: 
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1. V § 2 odst. 4 se za slovo „které“ vkládají slova „včetně náplní položek rozpočtové 

skladby“. 

 

2. V § 3 písmeno o) zní: 

 

„o) rozpočtovým systémem informační systém veřejné správy spravovaný 

ministerstvem, v němž se 

1. soustřeďují údaje potřebné pro sestavení státního rozpočtu, střednědobého výhledu 

za oblast státního rozpočtu a rozpočtového provizoria, rozpočtů státních fondů, pro 

hodnocení plnění státního rozpočtu a státních fondů a pro hospodaření 

v rozpočtovém provizoriu, 

2. sestavují státní rozpočet, střednědobý výhled za oblast státního rozpočtu, 

rozpočtové provizorium a rozpočty státních fondů, 

3. mění údaje na základě změny zákona o státním rozpočtu, 

4. provádějí rozpočtová opatření, 

5. stanoví výše finančních prostředků, které je možno vynaložit na úhradu závazků 

(dále jen „rezervace“), 

6. vedou rozpočty organizačních složek státu, státních fondů a chronologické evidence 

rozpočtových opatření, 

7. zpracovávají údaje předané Českou národní bankou o provedených operacích za 

státní rozpočet a státní fondy, 

8. zobrazuje plnění státního rozpočtu a rozpočtu státních fondů dle rozpočtové 

skladby,  

9. zobrazuje vznik, evidence a snižování nároků z nespotřebovaných výdajů 

organizačních složek státu, 

10. soustřeďují údaje o počtu zaměstnanců ve služebním a v pracovním poměru, 

příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, jejich změny, jakožto 

i skutečný stav zaměstnanců ve služebním a v pracovním poměru, příslušníků 

bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, od počátku roku za organizační složky 

státu, příspěvkové organizace a státní fondy, 

11. zpracovávají údaje o jednotlivých dotacích a návratných finančních výpomocích 

poskytovaných ze státního rozpočtu.“. 

 

3. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo „provozních“ zrušuje. 
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4. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tento návrh může být v případě významných 

vnějších okolností změněn po dohodě příslušných správců kapitol s ministerstvem.“.  

 

5. V § 14 odst. 3 se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „kromě dalších údajů potřebných pro 

poskytnutí příslušné dotace nebo návratné finanční výpomoci“. 

 

6. V § 14 odst. 4 se v písmenu i) čárka nahrazuje tečkou a písmena j) a k) se zrušují. 

 

7. V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

 

 „(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 může obsahovat také 

a) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek nebo  

b) ostatní povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné 

finanční výpomoci plní a jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle § 3 

písm. e).“.    

 

Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 6 až 14. 

 

8. V § 14 odst. 6 větě první se slova „podle odstavce 4 písm. g)“ nahrazují slovy „, za 

kterých byla dotace poskytnuta,“ a na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Postup podle 

věty první a druhé se nepoužije na účel, na který je dotace poskytována.“. 

 

9. V § 14 se doplňuje odstavec 15, který zní: 

 

 „(15) Nevyhoví-li poskytovatel úplně nebo částečně žádosti o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci, písemně to bez zbytečného odkladu oznámí žadateli. 

V písemném oznámení sdělí i důvody, pro které nebylo žádosti vyhověno. Příjemce může do 

15 dnů ode dne doručení oznámení podat poskytovateli proti tomuto postupu 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 tento 

postup se správní řád nepoužije.“.      
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10. V § 14e odst. 1 věta první se za slovo „poskytnuta“ doplňují slova „,vztahuje-li se 

nedodržení nebo porušení k prostředkům, které dosud nebyly vyplaceny“. 

 

11. V § 14e se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo jím určený vedoucí 

zaměstnanec poskytovatele.“. 

 

12. V § 14f odst. 2 se na začátek vkládá věta „Opatření podle odstavce 1 a 3 lze použít jen, 

vztahuje-li se nedodržení nebo porušení k prostředkům, které již byly vyplaceny.“. 

 

13. V § 14f odst. 3 se slova „písemně vyzve“ nahrazují slovy „může písemně vyzvat“. 

 

14.  V § 14f se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Opatření podle odstavce 1 a 3 se nepoužijí, je-li poskytovateli dotace známo, že 

finanční úřad provádí u příjemce kontrolní postup.“. 

 

15. V § 19 odst. 2 se za větu první vkládá věta „To neplatí pro dotace na programy podle 

§ 12.“. 

 

16. V § 24 odst. 4 větě první se za slovo „unie“ vkládají slova „ ,z finančních mechanismů 

a dalších nástrojů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie“.  

 

17. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní: 

 

„§ 25a 

(1) Organizační složky státu jsou povinny vázat prostředky státního rozpočtu na platy 

nebo služební platy, které odpovídají 

a) volným služebním místům státních zaměstnanců odměňovaným podle zákona 

o státní službě,  

b) volným místům zaměstnanců odměňovaným podle zákoníku práce, 

c) volným místům příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího 

služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo 

d) volným místům vojáků z povolání podle zákona o vojácích z povolání. 

(2) Vázání organizační složka státu provede, bylo-li příslušné místo podle odstavce 1 

volné všechny pracovní dny v měsíci.  
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(3) Vázání organizační složka státu provede do 5. pracovního dne v měsíci, který 

následuje po měsíci, v němž bylo místo podle odstavce 1 volné. Vázání za měsíc prosinec se 

provede do 31. prosince běžného roku.  

(4) Vázání organizační složka státu provede podle odstavce 1 písm. a), b) a c), a to ve 

výši odpovídající třetímu nejnižšímu platovému stupni platové třídy odpovídající volnému 

místu. U volných míst podle odstavce 1 písm. d) provede organizační složka státu vázání 

prostředků na platy odpovídající služebnímu tarifu pro příslušné služební místo, a to včetně 

služebního příspěvku na bydlení a stabilizačního příspěvku. 

(5) Organizační složky státu, které jsou zřizovateli příspěvkových organizací, které 

mají náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost plně zabezpečovány z příspěvku na 

provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních 

předpisů, jsou povinny vázat prostředky nevyplacené jako příspěvek na provoz, jsou-li 

důvodem pro postup podle § 54 odst. 3 volná služební místa nebo místa odměňovaná podle 

zákoníku práce u těchto příspěvkových organizací.   

(6) Organizační složky státu, které jsou zřizovateli příspěvkových organizací, které 

mají náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost plně zabezpečovány z příspěvku na 

provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních 

předpisů, jsou povinny vyplácet část příspěvku na provoz určenou na platy na období nejvýše 

jednoho čtvrtletí. Příspěvek na provoz za měsíc prosinec musí být vyplacen nejpozději 

v průběhu měsíce prosince. Finanční vypořádání příspěvku na provoz s příspěvkovou 

organizací musí být provedeno do 31. prosince běžného roku.“ 

 

18.  Za § 28 se vkládají nové § 28a až 28c, které včetně nadpisu znějí: 

 

„Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných a rozpočtová opatření ve státních fondech 

 

„§ 28a 

Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných 

 

 Vznikne-li státnímu fondu v průběhu roku potřeba úhrady rozpočtově nezajištěné, 

zajistí ji hospodárnějším provedením jiných úkolů, odsunutím či omezením některého jiného, 

méně naléhavého úkolu, a to po projednání s orgánem, do jehož působnosti náleží. Před 

provedením takovéto úhrady je třeba provést rozpočtové opatření. 
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§ 28b 

Rozpočtová opatření 

 

(1) Rozpočtovým opatřením se rozumí 

a) přesun prostředků státního fondu v rámci vlastního rozpočtu, 

b) souvztažné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu státního fondu, povolí-li jej vláda 

nebo na základě jejího pověření ministr financí,  

c) zvýšení výdajů státního fondu, jestliže jej na základě předchozího písemného 

doporučení orgánu, do jehož působnosti fond náleží, povolí vláda nebo na základě 

jejího pověření ministr financí. 

(2) Ustanovení § 23 odst. 2, § 24 odst. 5 a § 25 odst. 10 až 12 se použijí pro státní 

fondy obdobně. 

(3) Státní fond je oprávněn k přesunům podle odstavce 1 písm. a). 

 

§ 28c 

 

Náležitosti žádosti o rozpočtové opatření podle § 28b odst. 1 písm. b) a c) jsou 

a) druh rozpočtového opatření,  

b) výše částky, o kterou se příjmy nebo výdaje zvyšují, 

c) podrobné zdůvodnění navrhovaného rozpočtového opatření, 

d) návrh na krytí zvýšených výdajů,  

e) zatřídění zvýšených výdajů v rámci rozpočtové skladby, 

f) aktualizované údaje informačního systému podle § 3 písm. o).“. 

 

19. V § 34 odstavec 4 zní: 

 

 „(4) Dříve než organizační složce státu nebo státnímu fondu vznikne právní důvod pro 

výdej peněžních prostředků státního rozpočtu nebo rozpočtu státního fondu, rezervuje 

organizační složka státu příslušná k platbě nebo státní fond příslušný k platbě předpokládanou 

výši těchto prostředků ve svém rozpočtu, a to v rozsahu třídění daného rozpočtovou skladbou. 

Takto stanovenou výši rezervace může organizační složka státu nebo státní fond měnit, nebo 

může rezervaci zrušit. Předběžná řídící kontrola podle zvláštního právního předpisu22) musí 

být provedena před provedením rezervace.“.  
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20. V § 34 odstavec 5 zní: 

 

„(5) Česká národní banka ověřuje provedení rezervace peněžních prostředků 

v rozpočtovém systému podle odstavce 4 po předání platebního příkazu na vrub účtu 

organizační složky státu nebo státního fondu. Nejsou-li v rozpočtu organizační složky státu 

nebo státního fondu odpovídající peněžní prostředky rezervovány, Česká národní banka 

platební příkaz odmítne. Česká národní banka neověřuje rezervaci, jde-li o výběry hotovostí, 

transakce provedené prostřednictvím platební karty a při účtování cen za poskytnuté platební 

služby Českou národní bankou. V případech, kdy rozpočtový systém není v provozu, provádí 

Česká národní banka platby organizačních složek státu a státních fondů na pokyn 

ministerstva.“. 

 

21. V § 44 odst. 1 písm. h) se za slova „cizích prostředků“ vkládají slova „organizační složky 

státu“ a za slovo „rozpočtu“ se vkládají slova „nebo nepřevedení prostředků krajem, 

jehož prostřednictvím byly prostředky ze státního rozpočtu poskytnuty, z jeho účtu na 

účet cizích prostředků organizační složky státu“.   

 

22. V § 44a se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „To platí také pro státní fond, který 

porušil rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. a).“. 

 

23. V § 53 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Příspěvkovým organizacím, které jsou 

zřízeny organizačními složkami státu a které mají náklady na platy a odměny za pracovní 

pohotovost plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu 

zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, bude stanoven při návrhu 

rozpočtu na příslušný kalendářní rok závazný limit nákladů na platy a ostatní osobní 

náklady, který může být v průběhu roku v odůvodněných případech na základě souhlasu 

ministerstva upraven. Tento limit lze překročit pouze o prostředky čerpané z fondu 

odměn.“. 
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Čl. II 

Účinnost 

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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