
VI. 

Části zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění s vyznačením 

navrhovaných změn 

 
 

DÍL 2 
 

Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o 
jejich odnětí 

 
§ 14 

 
 (1) Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok, pokud zvláštní 
právní předpis nestanoví jinak.  
  
 (2) Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu může poskytnout 
ústřední orgán státní správy, Úřad práce České republiky, Akademie věd České republiky, 
Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky nebo 
organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon (dále jen "poskytovatel").  
  
 (3) O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na 
základě žádosti příjemce. Žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahuje  
a) údaje podle odstavce 4 písm. a) a b),  
  
b) požadovanou částku,  
  
c) účel, na který žadatel    příjemce chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,  
  
d) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo, a  
  
e) je-li žadatel příjemce právnickou osobou, informaci o identifikaci  
1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo 
jednají na základě udělené plné moci,  
2. osob s podílem v této právnické osobě,  
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. , 
f) další podklady dle dříve zveřejněných požadavků poskytovatele. 
  

(4) Vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které výroková část rozhodnutí podle § 14j odst. 3 
obsahuje  
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu 
trvalého pobytu, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou a je-
li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační 
číslo osoby, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou,  
  
b) název a adresu poskytovatele,  
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c) poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční 
výpomoc poskytnuta,  
  
d) účel, na který je poskytovaná částka určena,  
  
e) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,  
  
f) u návratné finanční výpomoci lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a 
částky jednotlivých splátek,  
  
g) případné další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace nebo 
návratné finanční výpomoci splnit,  
  
h) u dotací a návratných finančních výpomocí, jejichž součástí jsou peněžní prostředky podle 
§ 44 odst. 2 písm. b), d), f) nebo h), částku těchto prostředků (§ 44 odst. 6),  
  
i) den vydání rozhodnutí,. 
  
j) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek,  
  
k) ostatní povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné 
finanční výpomoci plní a jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle § 3 písm. e).  
  
 
 (5) Na rozhodnutí podle odstavce 4 se nevztahují obecné předpisy o správním 
řízení15) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.15a)  
  
 (6)(5) V rozhodnutí o poskytnutí dotace může poskytovatel stanovit, že nesplnění 
některých podmínek podle odstavce 4 písm. g), nebo porušení povinnosti stanovené právním 
předpisem bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně nižším, než kolik činí 
celková částka dotace. Při stanovení nižšího odvodu uvede poskytovatel procentní rozmezí 
nebo pevný procentní podíl vztahující se buď k celkové částce dotace, nebo k částce, ve které 
byla porušena rozpočtová kázeň, nebo stanoví pevnou částku odvodu; přitom přihlédne k 
závažnosti porušení rozpočtové kázně a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.  
 
 (7)(6) Poskytovatel může v rozhodnutí o dotaci stanovit u programů nebo projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů výdaje nebo náklady, 
které budou vyúčtovány jako paušální 15b), jejichž výše nemusí být prokazována. Paušální 
výdaje nebo náklady se stanoví  
  
a) procentem ze skutečně vynaložených a prokázaných, poskytovatelem stanovených výdajů 
nebo nákladů projektu,  
  
b) na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů, nebo  
  
c) jako pevná částka pokrývající veškeré výdaje či náklady projektu nebo jejich část.  
  
 (8)(7) V případě poskytnutí dotace do rozpočtu kraje nebo Regionální rady regionu 
soudržnosti, kdy kraj nebo Regionální rada regionu soudržnosti má povinnost takto získané 
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prostředky poskytnout právnické nebo fyzické osobě, lze kraj nebo Regionální radu regionu 
soudržnosti v rozhodnutí o poskytnutí dotace zavázat, že vrátí ve stanovené lhůtě do státního 
rozpočtu a v případě finančních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. d) a f) do Národního 
fondu finanční prostředky, které příslušná právnická nebo fyzická osoba vrátila do rozpočtu 
kraje nebo Regionální rady regionu soudržnosti jako sankci za porušení rozpočtové kázně 
podle zvláštního právního předpisu, anebo finanční prostředky, které příslušná právnická nebo 
fyzická osoba vrátila kraji nebo Regionální radě regionu soudržnosti jako nepoužité.  
  
 (9)(8) Odstavec 6 5 a přiměřeně odstavce 7 a 8 6 a 7 se použijí též pro poskytování 
dotací z Národního fondu.  
  
 (10)(9) Příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci je povinen ji s 
poskytovatelem vypořádat v rámci finančního vypořádání (§ 75). Věta první se nevztahuje na 
dotaci, která byla příjemci poskytnuta ve výši výdajů, případně nákladů, které příjemce 
uhradil z vlastních zdrojů před jejím poskytnutím.  
  
 (11)(10) Při poskytování návratné finanční výpomoci je poskytovatel povinen vést 
evidenci podle zvláštního právního předpisu16) o pohledávkách vznikajících z jejího 
poskytnutí a rozpočtovat a evidovat její splátky.  
  
 (12)(11) Fyzická nebo právnická osoba, která zaplatila za pořízení věcí nebo služeb, 
obstarání výkonů, provedení prací nebo za nabytí práv peněžními prostředky z dotace a 
uplatnila nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, do kterého zahrnula i částku, na jejíž 
odpočet měla právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do finančního 
vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnula a nárok na odpočet uplatnila až poté, je povinna 
do měsíce od uplatnění nároku odvést částku odpočtu na účet finančního vypořádání.  
  
 (13) (12) Poskytovatel  
  
a) může změnit v rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci práva 
nebo povinnosti uvedené v odstavci 4 písm. c), e) až h, j) a k) na základě žádosti příjemce,  
  
b) provede písemně opravu zřejmých nesprávností, kterými jsou zejména chyby v psaní a 
počtech, vydáním opravného rozhodnutí, které doručí příjemci dotace nebo návratné finanční 
výpomoci.  
 

§ 14e 
 
 (1) Poskytovatel nemusí vyplatit dotaci nebo její část, domnívá-li se důvodně, že její 
příjemce v přímé souvislosti s ní porušil povinnosti stanovené právním předpisem nebo 
nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta; je-li stanoven nižší 
odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 14 odst. 6  5, výše nevyplacené části dotace musí 
být stanovena v rámci částek vypočítaných podle § 14 odst. 6 5. Přitom v rámci procentního 
rozmezí přihlédne poskytovatel k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. 
Nevyplatit dotaci nebo její část nelze při nedodržení povinnosti podle § 14 odst. 4 písm. k). 
  
 (2) Poskytovatel o opatření podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu vhodným 
způsobem informuje příjemce. Příjemce může do 15 dnů ode dne, kdy tuto informaci obdržel, 
podat poskytovateli proti tomuto opatření námitky. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v 
čele poskytovatele. 
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 (3) V rozhodnutí o námitkách se rozhodne o tom, zda opatření poskytovatele bylo plně 
oprávněné, částečně oprávněné nebo zda oprávněné nebylo. Proti rozhodnutí o námitkách se 
nelze odvolat. 
  
 (4) Bylo-li opatření poskytovatele v rozhodnutí o námitkách posouzeno jako plně 
oprávněné, poskytovatel dotaci nebo její část příjemci nevyplatí. Bylo-li posouzeno jako 
částečně oprávněné, poskytovatel vyplatí příjemci část dotace, kterou mu neoprávněně 
nevyplatil. Bylo-li posouzeno jako neoprávněné, poskytovatel příjemci vyplatí nevyplacenou 
dotaci nebo její část. Poskytovatel vyplatí příjemci dotaci nebo její část, kterou mu 
neoprávněně nevyplatil, do pěti pracovních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o námitkách. 
  
 (5) Poskytovatel informuje o opatření podle odstavce 1 a o rozhodnutí o námitkách 
podle odstavce 3 vhodným způsobem bez zbytečného odkladu finanční úřad. 
  
 (6) Provede-li poskytovatel opatření podle odstavce 1, může pokračovat v proplácení 
zbývající části dotace. 
  

§ 14f 
  
 (1) Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce dotace k provedení 
opatření k nápravě22) v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění 
důvodně domnívá, že příjemce dotace v přímé souvislosti s ní porušil podmínku, 
  
a) za které byla dotace poskytnuta, 
  
b) u níž poskytovatel podle § 14 odst. 6 5 stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším 
odvodem, než kolik činí celková částka dotace, a 
  
c) jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. 
  
 (2) V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě podle odstavce 1 
nebo vrátil dotaci nebo její část podle odstavce 3, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně. 
  
 (3) Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části v jím 
stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce 
dotace v přímé souvislosti s ní 
  
a) porušil povinnost stanovenou právním předpisem, s výjimkou povinnosti podle § 14 odst. 4 
písm. k), 
  
b) nedodržel účel dotace, nebo 
  
c) porušil jinou podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u které nelze vyzvat k provedení 
opatření k nápravě podle odstavce 1. 
  
 (4) Výše částky navržené ve výzvě k vrácení dotace nebo její části musí být stanovena 
v rámci částek vypočítaných podle § 14 odst. 6 5. 
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 (5) Vrácená dotace nebo její část se dnem jejího vrácení započítává do plnění 
povinnosti provést odvod za porušení rozpočtové kázně. 
  
 (6) Částku vrácenou na základě výzvy k vrácení dotace nebo její části přijímá 
poskytovatel na účet cizích prostředků a poté ji rozdělí a zašle na jednotlivé účty obdobně 
podle § 44a odst. 2 a 3. 
  
 (7) Poskytovatel bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informuje příslušný 
finanční úřad o 
  
a) vydání výzvy k provedení opatření k nápravě a o vydání výzvy k vrácení dotace, 
  
b) tom, jak bylo na výzvu reagováno. 

 
§ 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. 
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§ 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. 
 
          (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 
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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.  
 

§ 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 
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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.  
 

§ 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.“ 
 

DÍL 4 
 

Dohoda o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 
 

§ 17 
  
 Dotace nebo návratné finanční výpomoci mohou být poskytovány na základě dohod 
uzavíraných mezi poskytovatelem a žadatelem příjemcem (dále jen "dohoda"), stanoví-li tak 
zvláštní zákon. Zvláštní zákon vždy také stanoví náležitosti takových dohod. 
 

§ 26 
 
 (1) Náležitosti žádosti o rozpočtové opatření jsou  
  
a) druh rozpočtového opatření podle § 23 odst. 1 a) a c) až f),  
  
b) výše částky, která je předmětem rozpočtového opatření,  
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c) podrobné zdůvodnění navrhovaného rozpočtového opatření,  
  
d) v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či 
nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání 
jejího rozpočtu,  
  
e) v případě návrhu na snížení výdajů označení organizační složky státu, které má případně 
být o tyto prostředky rozpočet zvýšen,  
  
f) v případě žádosti o snížení rozpočtovaných příjmů návrh na snížení výdajů ve stejné výši,  
  
g) název závazných ukazatelů, kterých se navrhované rozpočtové opatření týká, včetně 
uvedení položky a paragrafu,  
  
h) aktualizované údaje informačního systému podle § 3 písm. o) bod 4 a § 12 odst. 4.  
  
 (2) Organizační složka státu, jejíž rozpočet výdajů se snižuje podle § 24 odst. 1 písm. 
e) nebo f), může stanovit obdobně podle § 14 odst. 4 náležitosti, za kterých mají být 
prostředky použity. Může také stanovit nižší odvod za porušení rozpočtové kázně vztahující 
se buď k celkové částce přesunu nebo k částce, ve které byla porušena rozpočtová kázeň. V 
tomto případě postupuje podle § 14 odst. 6 5 obdobně. V případě, že se při takovém přesunu 
snižuje rozpočet kapitoly, uplatňuje požadované náležitosti správce kapitoly při žádosti o 
rozpočtové opatření. Obdobně postupuje organizační složka státu, která určuje účel nebo 
podmínky, za kterých mohou být prostředky zařazeny do státního rozpočtu.  
 

§ 44 
 
 (1) Porušením rozpočtové kázně je  
  
a) neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků 
státu,  
  
b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem,  
  
c) neprovedení odvodu příspěvkovou organizací podle § 53 odst. 6,  
  
d) neuložení odvodu zřizovatelem podle § 54 odst. 3,  
  
e) neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem příspěvkové organizaci podle § 54 odst. 3,  
  
f) porušení ustanovení § 45 odst. 2 organizační složkou státu,  
  
g) neprovedení odvodu podle § 45 odst. 10 a § 52 odst. 4,  
  
h) nepřevedení prostředků, které byly soustředěny na účtu cizích prostředků organizační 
složky státu v rámci finančního vypořádání, na účet státního rozpočtu nebo nepřevedení 
prostředků krajem, jehož prostřednictvím byly prostředky ze státního rozpočtu 
poskytnuty, z jeho účtu na účet cizích prostředků organizační složky státu v termínech 
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stanovených pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem vyhláškou vydanou podle § 
75 tohoto zákona,  
  
i) nevrácení prostředků podle § 14 odst. 8 v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace poskytovatelem do státního rozpočtu nebo Národního fondu,  
  
j) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, rozhodnutím nebo dohodou o 
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, které přímo souvisí s účelem, na který 
byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta a ke kterému došlo před přijetím 
peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu 
nebo státních finančních aktiv a které trvá v okamžiku přijetí prostředků na účet příjemce; 
prvním dnem porušení rozpočtové kázně je den jejich přijetí příjemcem; penále za porušení 
rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě 
platebního výměru odvod uhradit.  

§ 44 
 
 (1) Porušením rozpočtové kázně je  
  
a) neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků 
státu,  
  
b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem,  
  
c) neprovedení odvodu příspěvkovou organizací podle § 53 odst. 6,  
  
d) neuložení odvodu zřizovatelem podle § 54 odst. 3,  
  
e) neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem příspěvkové organizaci podle § 54 odst. 3,  
  
f) porušení ustanovení § 45 odst. 2 organizační složkou státu,  
  
g) neprovedení odvodu podle § 45 odst. 10 a § 52 odst. 4,  
  
h) nepřevedení prostředků, které byly soustředěny na účtu cizích prostředků v rámci 
finančního vypořádání, na účet státního rozpočtu v termínech stanovených pro finanční 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem vyhláškou vydanou podle § 75 tohoto zákona,  
  
i) nevrácení prostředků podle § 14 odst. 8 7 v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace poskytovatelem do státního rozpočtu nebo Národního fondu,  
  
j) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, rozhodnutím nebo dohodou o 
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, které přímo souvisí s účelem, na který 
byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta a ke kterému došlo před přijetím 
peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu 
nebo státních finančních aktiv a které trvá v okamžiku přijetí prostředků na účet příjemce; 
prvním dnem porušení rozpočtové kázně je den jejich přijetí příjemcem; penále za porušení 
rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě 
platebního výměru odvod uhradit.  
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§ 44a 
 
 (1) Organizační složka státu, která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna provést 
prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně do  
  
a) státního rozpočtu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň  
1. podle § 44 odst. 1 písm. a) tím, že neoprávněně použila peněžní prostředky státního 
rozpočtu podle § 44 odst. 2 písm. i),  
2. podle § 44 odst. 1 písm. a) tím, že neoprávněně použila peněžní prostředky svých 
mimorozpočtových fondů,  
3. podle § 44 odst. 1 písm. d), f), g) a h),  
  
b) státního fondu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že 
neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky poskytnuté ze státního fondu,23) 
mimo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty spolufinancované z 
rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako prostředky odpovídající 
spolufinancování z rozpočtu Evropské unie,  
  
c) státních finančních aktiv, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. a) 
tím, že neoprávněně použila peněžní prostředky státních finančních aktiv, nebo jestliže 
porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že neoprávněně použila nebo 
zadržela peněžní prostředky poskytnuté ze státních finančních aktiv,  
  
d) Národního fondu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že 
neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. c) nebo e) 
nebo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty spolufinancované z 
rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako prostředky odpovídající 
spolufinancování z rozpočtu Evropské unie,  
  
e) svého rezervního fondu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. a) tím, 
že neoprávněně použila peněžní prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst. 2 písm. a) nebo 
g).  
  
 (2) Příspěvková organizace, která porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. 
a), c) nebo e), je povinna provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod 
za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu.  
 
 (3) Fyzická osoba nebo právnická osoba jiná než stát, která porušila rozpočtovou 
kázeň, je povinna provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za 
porušení rozpočtové kázně do  
  
a) státního rozpočtu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že 
neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. j) nebo 
jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. i) nebo j),  
  
b) státního fondu, jestliže není státním fondem a porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 
1 písm. b) tím, že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky poskytnuté z tohoto 
státního fondu, mimo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako 
prostředky odpovídající spolufinancování z rozpočtu Evropské unie,  
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c) státních finančních aktiv, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) 
tím, že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky poskytnuté ze státních 
finančních aktiv,  
  
d) Národního fondu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že 
neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky poskytnuté z Národního fondu, nebo 
tím, že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. d) 
nebo f) nebo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako 
prostředky odpovídající spolufinancování z rozpočtu Evropské unie nebo jestliže porušila 
rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. i) nebo j),  
  
e) rezervního fondu organizační složky státu, která jí poskytla dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že neoprávněně 
použila nebo zadržela peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. b) nebo h).  
  
 (4) Odvod za porušení rozpočtové kázně činí  
  
a) v případě neoprávněného použití prostředků dotace pevnou částku podle § 14 odst. 6, nebo, 
pokud v rozhodnutí o ní bylo uvedeno jedno nebo více procentních rozmezí nebo pevný 
procentní podíl pro stanovení nižšího odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 14 odst. 6 
5, finančním úřadem stanovenou částku vycházející z procentního rozmezí nebo pevného 
procentního podílu uvedeného v rozhodnutí, a to pro každý jednotlivý případ; při stanovení 
částky odvodu vezme finanční úřad v úvahu závažnost porušení povinnosti, jeho vliv na 
dodržení účelu dotace a hospodárnost uložené sankce; v případě neoprávněného použití 
prostředků přesunutých podle § 24a nebo § 26 odst. 2 postupuje finanční úřad obdobně,  
  
b) v ostatních případech částku, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.   
 (5) V případě vícenásobného porušení povinností uvedených v právních předpisech a 
porušení podmínek stanovených v rozhodnutí pro poskytnutí dotace při zadávání veřejných 
zakázek bude uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši nejvyššího odvodu 
stanoveného podle § 14 odst. 6  5, nestanoví- li výslovně poskytovatel dotace nebo 
organizační složka státu v souladu s § 24a a § 26 odst. 2 jinak.  
 

§ 54 
 
 (1) Finanční vztahy stanovené zřizovatelem jsou 
  
a) příspěvek na provoz ze státního rozpočtu nebo odvod z provozu do státního rozpočtu, 
  
b) individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, 
  
c) návratná finanční výpomoc, 
  
d) odvod z odpisů, 
  
e) dotace na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně 
stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů, 
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f) dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České 
republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu 
státního rozpočtu na financování těchto výdajů. 
  
 (2) Příspěvek na provoz se stanoví v případě, že rozpočtované náklady bez příspěvku 
ze státního rozpočtu překračují rozpočtované výnosy. Odvod z provozu stanoví zřizovatel 
příspěvkové organizaci v případě, že její rozpočtované výnosy překračují rozpočtované 
náklady. Výše příspěvku na provoz nebo výše odvodu z provozu se stanoví jako rozdíl 
objemu rozpočtovaných nákladů a výnosů hlavní činnosti. Výši příspěvku na provoz a jeho 
čerpání během roku může zřizovatel vázat na předem stanovené ukazatele, a to zpravidla na 
jednotku výkonů zabezpečovaných příspěvkovou organizací. Pokud není příspěvek vázán na 
jednotku výkonů, je organizace oprávněna čerpat příspěvek na činnost do výše závazně 
stanovené zřizovatelem. 
  
 (3) Při významné změně podmínek, za nichž byl stanoven finanční vztah ke státnímu 
rozpočtu, krátí zřizovatel příspěvkové organizaci stanovený příspěvek nebo uloží 
nerozpočtovaný odvod z provozu nebo může zvýšit stanovený příspěvek. Příspěvková 
organizace je povinna takovouto změnu podmínek zřizovateli neprodleně oznámit. V případě 
stanovení nerozpočtovaného odvodu z provozu stanoví zřizovatel termín splatnosti odvodu. 
  
 (4) Návratnou finanční výpomoc lze poskytnout v případě, že zřizovatel rozhodne o 
úhradě zhoršeného hospodářského výsledku podle § 55 odst. 2 písm. c). Návratná finanční 
výpomoc poskytnutá v případě, že zřizovatel rozhodne o úhradě zhoršeného hospodářského 
výsledku podle § 55 odst. 2 písm. c), musí být vrácena do konce rozpočtového roku, v němž 
měl být zhoršený hospodářský výsledek uhrazen. 
  
 (5) Odvod odpisů může zřizovatel stanovit 
a) jestliže nepočítá s dalším rozvojem činnosti příspěvkové organizace a postupně omezuje 
její činnost, 
  
b) jestliže uvažuje o jejím zrušení, 
  
c) v případě, kdy objem odpisů výrazně převyšuje reálné potřeby příspěvkové organizace v 
oblasti reprodukce dlouhodobého majetku; v tomto případě nesmí celkový odvod odpisů 
převyšovat objem odpisů z nemovitého majetku. 
  
 (6) Odvody odpisů lze nařídit vždy pouze v běžném roce, a to do výše zdrojů v tomto 
roce vytvořených. 
  
 (7) Pokud se prostředky poskytnuté podle odstavce 1 písm. e) a f) nespotřebují do 
konce kalendářního roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování v 
následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto 
zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, podléhají 
finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byla 
dotace poskytnuta. 

 
(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. 
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§ 75 

 
Organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemci dotací a návratných 

finančních výpomocí provádějí finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy nebo Národním fondem v termínech a podle zásad, které stanoví 
ministerstvo vyhláškou. Ustanovení § 14 odst. 10 9 věty druhé není větou první dotčeno. 

 
§ 77 

 
(1) Na prostředky státního rozpočtu poskytnuté před účinností tohoto zákona a na 

státní záruky poskytnuté před účinností tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy. 
Pro změnu podmínek, za kterých byly do 31. prosince 2000 poskytnuty dotace rozhodnutím 
poskytovatele, se použije § 14 odst. 13 12 obdobně. 

  
(2) V případě, že celkový objem státních záruk poskytnutých před účinností tohoto 

zákona je větší než 40 % celkových výdajů státního rozpočtu schválených zákonem o státním 
rozpočtu na příslušný rok, je možné poskytnout státní záruku až po snížení objemu záruk pod 
tuto hranici. 
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