
III. 

N á v r h  
 

ZÁKON 
ze dne                   2017, 

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

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 
 

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., zákona č. 135/2016 Sb., a 
zákona č. 264/2016 Sb. se mění takto: 
 
1. V § 14 odst. 3 se věta první zrušuje a v písmenech c) a e) se slovo „žadatel“ nahrazuje 

slovem „příjemce“. 
 

2. V § 14 se na konci textu odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), 
které zní: 

„f) další podklady dle dříve zveřejněných požadavků poskytovatele.“. 
 

3. V § 14 odst. 4 se slova „vydá písemné rozhodnutí, které“ nahrazují slovy „výroková část 
rozhodnutí podle § 14j odst. 3“. 
 

4. V § 14 se odstavec 5 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5 až 12. 
 

5. V § 14 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a slova „7 a 8“ se nahrazují slovy „6 a 
7“. 
 

6. V § 14 se odstavec 12 zrušuje. 
 

7. V § 14e odst. 1 větě první za středníkem, v § 14f odst. 1 písm. b) a v § 14f odst. 4 se číslo 
„6“ nahrazuje číslem „5“. 
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8. Za § 14f se vkládají nové § 14g až 14q, které včetně nadpisů znějí: 
 

„§ 14g 
Účastník řízení 

 
Účastníkem řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je pouze 

příjemce. 
 

Řízení 
§ 14h 

 
(1) Řízení vede poskytovatel dotace nebo návratné finanční výpomoci. Některé 

činnosti může poskytovatel delegovat na jinou právnickou osobu nebo jinou organizační 
složku státu. Ustanovení § 14 správního řádu se pro vyloučení z projednávání a rozhodování 
ve věci použije na právnické osoby nebo organizační složky státu podle věty druhé obdobně. 

 
(2) 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.  

  
  (3) Trpí-li žádost podle § 14 odst. 3 vadami, vyzve poskytovatel příjemce k doplnění 
žádosti nebo k odstranění jejích vad a poskytne k tomu příjemci přiměřenou lhůtu. Při 
stanovení lhůty poskytovatel zohlední potřebu včasného vydání rozhodnutí v řízení o 
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci pro všechny případné příjemce. 
Nedoplní-li příjemce žádost ve stanovené lhůtě nebo neodstraní-li vady, poskytovatel zastaví 
řízení. O zastavení řízení poskytovatel příjemce bez zbytečného odkladu písemně informuje. 
Součástí informace jsou i důvody zastavení řízení. Proti informaci o zastavení řízení nelze 
podat opravný prostředek. 
 

(4) Poskytovatel může v kterékoliv fázi řízení vyzvat příjemce k doložení dalších 
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci, k čemuž příjemci stanoví přiměřenou lhůtu. Poskytovatel rovněž může 
doporučit příjemci úpravu žádosti; vyhoví-li příjemce tomuto doporučení, posuzuje 
poskytovatel upravenou žádost. 
 

(5) Podaná i upravená žádost může být příjemcem až do dne předcházejícího dni 
vydání rozhodnutí vzata písemně zpět. 

 
§ 14i 

(1) Činí-li poskytovatel výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci na úřední desce nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup, je možné 
žádost podle § 14 odst. 3 podat až po tomto zveřejnění. Součástí výzvy je okruh oprávněných 
příjemců, lhůta pro podání žádosti, účel, kterého má být poskytnutím dotace dosaženo, 
možnost užití specifických jazyků pro účely podávání žádosti, případně další požadavky, 
které příjemce musí naplnit.  

 
(2) Nejsou-li dodrženy požadavky obsažené ve výzvě podle odstavce 1, platí, že řízení 

o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nebylo zahájeno. Poskytovatel o této 
skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informuje příjemce. Součástí informace jsou i 
důvody, proč nebylo řízení zahájeno.  
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          (3) Proti informaci o nezahájení řízení podle odstavce 2 nelze podat opravný 
prostředek. 
 

§ 14j 
Rozhodnutí 

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

nebo žádost zamítne. Za poskytnutou se považuje i dotace nebo návratná finanční výpomoc 
poskytnutá v nižší než požadované výši. 

 (2) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení o možnosti podat 
odvolání ve lhůtě uvedené v § 14l. 

(3) Ve výrokové části se uvede, zda se dotace nebo návratná finanční výpomoc 
poskytuje v žádaném, nebo nižším rozsahu, nebo zda se žádost zamítá. Je-li dotace nebo 
návratná finanční výpomoc poskytnuta, obsahuje výroková část náležitosti uvedené v § 14 
odst. 4 a může obsahovat náležitosti uvedené v § 14 odst. 5 až 7. 

(4) V odůvodnění se uvedou důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání a 
úvahy, kterými se poskytovatel řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů. 

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

§ 14k 
Lhůta pro vydání rozhodnutí 

 
(1) Poskytovatel je povinen vydat rozhodnutí, kterým poskytuje dotaci nebo návratnou 

finanční výpomoc tak, aby ji bylo možné použít ve lhůtě, v níž má být dosaženo účelu. Věta 
první neplatí pro dotace nebo návratné finanční výpomoci, které jsou alespoň částečně 
poskytovány na výdaje nebo náklady již uhrazené příjemcem, a to jen v rozsahu, který se týká 
již příjemcem uhrazených výdajů nebo nákladů. 

(2) Rozhodnutí o zamítnutí žádosti je poskytovatel povinen vydat nejpozději do 30 
dnů ode dne, kdy bylo ukončeno rozdělování finančních prostředků určených na dotace nebo 
návratné finanční výpomoci a tyto prostředky byly zahrnuty do vydaných rozhodnutí. 

(3) Rozdělování finančních prostředků je ukončeno, zahrnují-li vydaná rozhodnutí 
veškeré finanční prostředky určené pro poskytování příslušných dotací nebo návratných 
finančních výpomocí. Rozdělování finančních prostředků je rovněž ukončeno v případě, že 
vydaná rozhodnutí nezahrnují veškeré finanční prostředky určené pro poskytování příslušných 
dotací nebo návratných finančních výpomocí, ale žádné jiné žádosti poskytovatel nemůže 
vyhovět. 

 (4) Vydáním rozhodnutí se rozumí předání stejnopisu písemného vyhotovení 
rozhodnutí k doručení podle § 19 správního řádu, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, 
provádí-li je poskytovatel sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí 
slovy „Vypraveno dne“, případně vložení rozhodnutí do veřejného informačního systému 
veřejné správy dle zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje.  

(5) Okamžik vydání rozhodnutí osobou, která je oprávněna jednat za poskytovatele, je 
považován za rozhodný okamžik pro stanovení dne, kdy byla poskytnuta veřejná podpora 
nebo podpora malého rozsahu.  
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§ 14l 
Odvolání 

 
(1) Příjemce může do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat proti němu písemné 

odůvodněné odvolání. Odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání se podává tomu, kdo 
rozhodnutí vydal.  

(2) Není-li odvolání vyhověno ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení, rozhodne o něm 
ten, kdo stojí v čele poskytovatele.  

(3) Rozhodnutí o odvolání je poskytovatel povinen vydat do 30 dnů ode dne jeho 
doručení. Ve zvlášť složitém případě se lhůta pro vyřízení odvolání prodlužuje o 30 dnů. O 
tomto prodloužení lhůty poskytovatel příjemce předem vyrozumí. 

(4) Je-li odvolání alespoň částečně vyhověno, odvolací orgán rozhodnutí zruší. 
Poskytovatel následně vydá nové rozhodnutí. 

(5) Odvolací orgán zamítne jako nedůvodné odvolání, které bylo podáno  
a) opožděně nebo neoprávněnou osobou,  
b) z něhož není zřejmé, proti jakému postupu toho, kdo vydal rozhodnutí, směřuje nebo  
c) odvolání, u něhož chybí odůvodnění.  

 (6) Proti rozhodnutí o odvolání nelze podat opravný prostředek.  
 

§ 14m 
Vedení spisu, provádění úkonů a doručování 

 
Vést spis a provádět úkony v řízení lze též prostřednictvím monitorovacího systému 

upraveného zákonem upravujícím podporu regionálního rozvoje. Doručovat lze rovněž 
prostřednictvím monitorovacího systému upraveného zákonem o podpoře regionálního 
rozvoje.  

 
§ 14n 

Změna rozhodnutí 
 

Postupem podle § 14g až 14m může poskytovatel dotace nebo návratné finanční 
výpomoci rozhodnout na základě žádosti příjemce o změně práv a povinností uvedených 
v § 14 odst. 4 písm. c), e) až h), j) a k). 

 
§ 14o 

Oprava zřejmých nesprávností 
 

Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání 
příjemce nebo z moci úřední provede ten, kdo rozhodnutí vydal.  

 
§ 14p 

Je-li vzata žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci zpět nebo 
zemřel-li příjemce, který je fyzickou osobou, nebo zanikl-li příjemce, který je právnickou 
osobou, přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 
platí, že řízení nebylo zahájeno.  
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§ 14q 

(1) Na řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci se nepoužije zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád. 

(2) Odstavec 1 se netýká ustanovení části první, § 9 až 16, § 19 až 26, § 29 až 35, § 37, 
§ 39, § 40, § 66, § 71 odst. 2 písm. a), § 74, § 77 až 79, § 94 až 99, § 136, § 149, § 153, části 
čtvrté, § 175 a § 177, neobsahuje-li tento zákon zvláštní právní úpravu.“ 

 
9. V § 17 se slovo „žadatelem“ nahrazuje slovem „příjemcem“. 

 
10. V § 26 odst. 2 větě třetí se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“. 

 
11. V § 44 odst. 1 písm. i) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“. 

 
12. V § 44a odst. 4 písm. a) a v § 44a odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“. 

 
13. V § 54 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Na žádost o dotaci podle odstavce 1 písm. b), e) a f) nebo návratnou finanční 
výpomoc podle odstavce 1 písm. c) se § 14 odst. 3 použije přiměřeně. Na rozhodnutí o 
dotaci nebo návratné finanční výpomoci podle věty první se nevztahuje správní řád a je 
vyloučen jeho soudní přezkum.“.   
 

14. V § 75 větě druhé se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“. 
 

15. V § 77 odst. 1 větě druhé se slova „§ 14 odst. 13“ nahrazují slovy „§ 14n“.  
  

 
Čl. II 

 
Přechodné ustanovení 

1. V řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v případech, kdy 
žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc byla poskytovateli doručena přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Byly-li žádosti o poskytnutí dotace podávány v rámci jedné výzvy, přičemž alespoň 
jedna žádost byla poskytovateli doručena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

 
Čl. III 

 
Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po dni vyhlášení.  
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