
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. 

Navrhovaná novela zákona upravuje proces poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí ze státního rozpočtu. 

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). 

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 

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. 

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 
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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 
dostačující 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

V 2  

Ministerstvo kultury V 0 MK jednoznačně odmítá použití 
správního řádu 
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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 
 
 
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 
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“.      
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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 trpí 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.  

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. 

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. Návrh neodporuje ani ustanovení čl. 
2 odst. 3 Ústavy České republiky, který stanoví, že státní moc slouží všem občanům a lze ji 
uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. 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.   
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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 

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. 

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.  

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 

 
K čl. I 
 
K bodům 1 a 9 
Legislativní zkratka „žadatel“ je zavedena v § 14a, což je ustanovení, které upravuje přechod 
práv a povinností z dotace nebo návratné finanční výpomoci u některých subjektů. V jiných 
ustanovení rozpočtových pravidel je tedy třeba používat označení „příjemce“, a to i v případě, 
že dotčená osoba se svoji žádostí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 
neuspěje. 
  
K bodu 2 
Žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu musí 
obsahovat kromě obecných náležitostí, jako je například identifikace poskytovatele a 
příjemce, také náležitosti, které souvisí s věcným zaměřením dotace (například plocha 
obdělávané půdy).  
 
K bodu 3 
V případě, že poskytovatel dotace nebo návratné finanční výpomoci vyhoví žádosti příjemce, 
vydá rozhodnutí, které je upraveno v § 14j. 
 
K bodu 4 
Vzhledem k tomu, že je navrhována úprava procesu poskytování dotací, kdy bude možné 
rozhodnutí přezkoumat na základě odvolání příjemce dotace a následně bude možný i soudní 
přezkum, pak je současné ustanovení § 14 odst. 5 třeba zrušit.   

K bodům 5, 7, 10 až 12, 14 a 15 
Jde o legislativně-technické úpravy, které navazují na právní úpravy provedené v tomto 
návrhu. 
 
K bodu 6 
Změna rozhodnutí je přesunuta do navrhovaného § 14n a oprava zřejmých nesprávností do § 
14o. 
 
K bodu 8 
K § 14g 
V řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je jeho účastníkem pouze ten, 
kdo podal žádost o její poskytnutí, tedy příjemce. Na rozdíl od úpravy ve správním řádu, 
nemohou být kromě příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci účastníky řízení žádné 
další osoby. Práva a povinnosti související se žádostí o dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc a s rozhodnutím vydaným na základě této žádosti svědčí pouze příjemci dotace. 
Návrh nepočítá ani se zahajováním řízení z moci úřední, protože v případě dotací a 
návratných finančních výpomocí toto nepřipadá v úvahu. 
 
K § 14h 
Odstavce 1 a 2 - Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je zahájeno 
dnem doručení žádosti, kterou podal příjemce. Jiný způsob zahájení řízení není 
v navrhovaném řízení možný, a to ani jiný způsob zahájení řízení předpokládaný ve správním 
řádu. Rovněž tak není možné, aby o jednu dotaci žádalo více příjemců společně. Zejména u 
dotací spolufinancovaných z rozpočtu EU se předpokládá, že některé činnosti poskytovatele 
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budou delegovány na nějaký zprostředkující subjekt (zejména může jít o státní fond), který 
bude činit určité úkony v řízení. Z povahy věci však není možné, aby takový subjekt vydal 
rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.  

Odstavce 3 a 4 – Tyto odstavce se vztahují na všechny žádosti, tedy na žádosti podávané na 
základě výzvy předpokládané v § 14j i na žádosti podávané bez výzvy. Bude-li žádost trpět 
vadami, poskytovatel příjemce vyzve k  jejich odstranění. Takovou vadou může být 
nedodržení jakékoliv náležitosti uvedené v § 14 odst. 3. V tomto případě by měl poskytovatel 
zvážit, zda zde existuje možnost, že žádosti o dotaci bude vyhověno, aby příjemce 
nezatěžoval zbytečnými úkony. I když žádost netrpí vadami, je možné, aby poskytovatel 
vyzval příjemce k doplnění podkladů nutných k rozhodnutí. Nejsou-li ve stanovené lhůtě 
odstraněny vady, nebo není-li doplněna žádost, poskytovatel řízení zastaví. Proti zastavení 
řízení není možné podat žádný opravný prostředek, a to z důvodu nezdržování řízení o dalších 
žádostech. Nelze však vyloučit soudní přezkum výše uvedeného postupu poskytovatele dotace 
nebo návratné finanční výpomoci. Příjemce též může být vyzván k úpravě žádosti. Po 
provedení úpravy je posuzována upravená žádost, což má význam zejména při posuzování 
případného odvolání podaného příjemcem. 

Odstavec 5 – Příjemci se umožňuje, aby vzal svoji žádost zpět. V tomto případě by šlo o 
rozhodnutí samotného příjemce, které by jím nemuselo být nijak zdůvodněné.   

K § 14i 

Odstavec 1 – Poskytovateli se dává možnost postupovat tak, že určité žádosti o poskytnutí 
dotace nebo návratné finanční výpomoci budou moci být podávány pouze na základě jeho 
výzvy a teprve po jejím zveřejnění na úřední desce nebo způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Jsou navrženy povinné součásti výzvy. Ve výzvě bude povinně uvedeno, kdo může 
být příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci, lhůta pro podání žádosti, účel 
poskytovaných dotací a další požadavky, které budou záviset na tom, v jaké oblasti budou 
dotace poskytovány. Takovým požadavkem může například být podporovaná oblast 
podnikání. Ve výzvě mohou být uvedeny i specifické jazyky, bude-li účelné takovou možnost 
nabídnout. Toto ustanovení by mělo zajistit, aby nebyly podávány žádosti o poskytnutí dotace 
nebo návratné finanční výpomoci, které by neměly naději na kladné vyřízení. 

Odstavec 2 a 3 – Využije-li poskytovatel odstavec 1, pak v případě, že žádost o poskytnutí 
dotace nebo návratné finanční výpomoci nebude v případě přijetí žádosti, která odporuje 
zveřejněným pravidlům, vůbec zahajováno řízení směřující k přiznání této dotace nebo 
návratné finanční výpomoci. O nezahájení řízení bude poskytovatel informovat toho, kdo 
žádost předložil včetně zdůvodnění. Proti informaci nebude možné podat žádný opravný 
prostředek. Důvodem je to, aby se poskytovatel nemusel zabývat žádostmi, které nemají 
naději na přidělení dotace nebo návratné finanční výpomoci. Nelze však vyloučit možnost 
soudní obrany proti takovému nezahájení řízení. Požadavky uvedené ve výzvě nejsou totožné 
s náležitostmi žádosti uvedenými v § 14 odst. 3. Náležitosti podle uvedeného ustanovení 
budou zkoumány u žádostí, u kterých bude zahájeno řízení. 

K § 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 žádost 
zamítne. Za poskytnutou se považuje dotace nebo návratná finanční výpomoc i tehdy, je-li 
poskytnuta nižší než požadovaná částka. Rozhodnutí je vydáno v písemné formě a obsahuje 
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výrok, kde je zejména řečeno, zda dotace nebo návratná finanční výpomoc byla poskytnuta, 
v jaké výši, za jakých podmínek, na jaký účel a další náležitosti uvedené v § 14 odst. 4, anebo 
zda byla žádost zamítnuta. Tento výrok je pak v odůvodnění zdůvodněn. V poučení je 
uvedena možnost podat odvolání podle § 14l. Odůvodnění není třeba, když se plně vyhovuje 
žádosti, což v případě úpravy žádosti platí pro upravenou žádost.  

K § 14k 

Odstavec 1 - Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace není stanovena konkrétní lhůta. 
Vzhledem k tomu, že v řízeních o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze 
státního rozpočtu není možné zajistit, aby rozhodnutí bylo vydáno bez zbytečného odkladu, 
navrhuje se dále nepoužít ze správního řádu ustanovení o lhůtách pro vydání rozhodnutí. Je 
však třeba vycházet z toho, že dotace a návratné finanční výpomoci musí mít jejich příjemce 
možnost využít ve lhůtě, v jaké má být dosaženo účelu dotace nebo návratné finanční 
výpomoci. Příjemce těchto finančních prostředků je také musí finančně vypořádat v souladu 
s příslušnou vyhláškou. Některé dotace jsou alespoň částečně poskytovány ex-post a v tomto 
případě nemůže přicházet v úvahu jejich použití na příslušné výdaje nebo náklady, ale jde 
fakticky o úhradu příjemcem dříve vynaložených výdajů nebo nákladů.   

Je vždy třeba, aby poskytovatel dotace nebo návratné finanční výpomoci měl dostatečný 
časový prostor na posouzení žádosti příjemce. Z tohoto důvodu by žádosti, které jsou podány 
v době, kdy rozhodnutí nelze vydat tak, aby bylo možné dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc využít v potřebném čase, měly být zamítány. 

Odstavce 2 a 3 - 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 rozdělování finančních prostředků určených na 
dotace nebo návratné finanční výpomoci. Tento termín je nejzazší, je ale žádoucí, aby 
neúspěšný příjemce byl informován co nejdříve. Rozdělování bylo ukončeno, když byly 
rozděleny všechny dostupné prostředky, případně všechny prostředky rozděleny nebyly, ale 
žádná další žádost není z pohledu poskytovatele vhodná k vyhovění.  
 

Odstavec 4 – Dnem vydáním rozhodnutí se rozumí předání stejnopisu písemného vyhotovení 
rozhodnutí k doručení, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám. 
Na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:" Jiný 
způsob vydání rozhodnutí předpokládaný ve správním řádu se nepoužije. 

Odstavec 5 – Ustanovení je navrhováno z důvodu možnosti jednoznačně stanovit den, kdy 
byla poskytnuta veřejná podpora malého rozsahu.  

K § 14l   

Odstavec 1 - do 10 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí může žadatel podat proti 
rozhodnutí odvolání, které nemá odkladný účinek. To znamená, například že dotace nebo 
návratná finanční výpomoc může být vyplacena, i když by její příjemce podával odvolání 
z důvodu, že nedostal celou částku, o kterou žádal. Odvolání by mělo být příjemcem 
odůvodněné. Z důvodu rychlosti řízení je navržena kratší lhůta pro podání odvolání. 

Odstavec 2 – Není-li odvolání vyhověno tím, kdo rozhodnutí vydal, do 7 kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení, pak o něm rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele (např. 
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ministr). Na rozdíl od správního řádu zde o odvolání nebude rozhodovat nadřízený správní 
orgán, a to ani v případě, kdy by takový orgán mohl existovat (např. v případě Úřadu práce 
jako poskytovatele dotace). V případě poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
by celé řízení mělo proběhnout u orgánu, který je poskytovatelem. Jiný orgán nemá o dotaci, 
případně návratné finanční výpomoci dostatek informací. 

Odstavec 3 - Rozhodnout o odvolání musí poskytovatel do 30 kalendářních dnů od jejich 
doručení. Jde-li o složitý případ, lhůta se prodlužuje o 30 dnů, ale o tomto prodloužení musí 
být příjemce předem vyrozuměn. Z důvodu zajištění právní jistoty příjemce by o jeho 
odvolání mělo být rozhodnuto co nejdříve. 

Odstavec 4 – Pokud je odvolání vyhověno, vydá se nové rozhodnutí, které nahradí rozhodnutí 
původní. 

Odstavec 5 – Z taxativně uvedených důvodů je poskytovatel oprávněn zamítnout odvolání 
jako bezdůvodné. 

Odstavec 6 - Proti rozhodnutí o odvolání již žádný opravný prostředek nelze podat, je ale 
možné se obrátit na soud. Případná žaloba na soud bude směřovat proti rozhodnutí o odvolání. 

K § 14m 

V záležitostech vedení spisu, provádění úkonů a doručování se bude postupovat podle 
správního řádu. Navíc bude možné u dotací spolufinancovaných z Evropské unie použít 
monitorovací systém MS 14+. 

K § 14n 

Pokud jde o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace, navrhuje se úprava obdobná, jako je 
v rozpočtových pravidlech v současné době. Změnit rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci může poskytovatel pouze na základě žádosti příjemce. Změněna 
může být např. částka dotace nebo návratné finanční výpomoci, stanovený termín kolaudace 
stavby, termín splátek návratné finanční výpomoci. Změnu je však třeba provést, pokud 
původní termín je ještě aktuální. Naopak nelze nikdy měnit účel dotace.   

K § 14o 

Oprava zřejmých nesprávností se provede na žádost příjemce dotace nebo návratné finanční 
výpomoci nebo z moci úřední poskytovatele. Vzhledem k tomu, že jde o zřejmé nesprávnosti, 
nestanoví se konkrétní forma opravy.  

K § 14p 

Navrhované ustanovení upravuje postup v případě, že žádost o dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc byla vzata zpět a situace, kdy žadatel zemřel (fyzická osoba) před vydáním 
rozhodnutí, nebo před vydáním rozhodnutí zanikl (právnická osoba). Předpokládaná situace 
se navrhuje řešit co možná nejúspornějším způsobem, tedy tak, že v tomto případě platí, že 
řízení nebylo zahájeno.  
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K § 14q 

Na řízení o poskytnutí dotace se správní řád nepoužije, s výjimkou taxativně vyjmenovaných 
ustanovení. Ze správního řádu se použijí základní zásady, jejichž použití se z hlediska 
ústavnosti nelze vyhnout. Dále se použijí ustanovení, která nejen, že nejsou na překážku 
poskytnutí dotace, ale naopak je vhodné je pro řízení použít, zejména doručování, úprava 
účastníků řízení, úprava nicotnosti rozhodnutí. Rovněž se ponechává možnost využít 
přezkumné řízení, které je prováděno z moci úřední. Veškerá ustanovení správního řádu, o 
nichž je stanoveno, že se použijí na řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci ze státního rozpočtu, se použijí tehdy, není-li navržena zvláštní právní úprava. 
Takovou úpravou je omezení například účastenství nebo použití specifického jazyka. 

K bodu 13 

Poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí státním příspěvkovým organizacím 
jejich zřizovatelem je fakticky aktem řízení. Příspěvková organizace žádá o dotaci zejména 
při sestavování svého rozpočtu a tento žadatel je svému zřizovateli znám. Proto by se 
ustanovení o žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci mělo použít pouze 
přiměřeně. Vzhledem k tomu, že poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 
příspěvkové organizaci ze strany svého zřizovatele je ve své podstatě řídícím aktem, navrhuje 
se nevztahovat na něj správní řád ani soudní přezkum. 

K čl. II 
O dotacích nebo návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu, o které bylo 
požádáno před nabytím účinnosti tohoto zákona, se rozhodne podle dosavadního postupu. 
 
K čl. III 
Nabytí účinnosti se navrhuje v co nejkratším termínu. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAGLHZRRM)


	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.



