
V. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) - shrnutí 
 
 

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

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo financí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 
Prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po dni vyhlášení.  

Implementace práva EU:  Ne 
2. Cíl návrhu zákona  
Cílem návrhu je úprava procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního 
rozpočtu.  
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 
Pokud by navrhovaná právní úprava vyvolala u některých poskytovatelů potřebu zvýšených 
výdajů, pak by tyto případné výdaje byly hrazeny z rozpočtových prostředků dotčených kapitol. 
Rovněž případnou potřebu nárůstu počtu zaměstnanců by si zajistily dotčené kapitoly v rámci 
stávajících vlastních kapacit. Navrhovaná právní úprava by však byla méně administrativně 
náročná než plná aplikace správního řádu. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE  
3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: NE 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE 
3.5 Sociální dopady: NE 
3.6 Dopady na spotřebitele: NE 
3.7 Dopady na životní prostředí: NE 
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 
3.10 Korupční rizika: NE 
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech je obecná právní norma, která upravuje 
tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu, státního rozpočtu a státního 
závěrečného účtu, příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní finanční aktiva a pasiva, finanční 
hospodaření organizačních složek státu, zařízení státu majících obdobné postavení jako 
organizační složka státu, a státních příspěvkových organizací, finanční kontrolu, podmínky 
zřizování státních fondů, způsob řízení státní pokladny a řízení státního dluhu, hospodaření 
s prostředky soustředěnými v Národním fondu. 

 
1. Důvod předložení a cíle  
 
1.1 Název  
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů. 

1.2 Definice problému  
 
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. 

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). Tento všeobecně rozšířený výklad 
se však ukázal být v rozporu s aktuální judikaturou (rozsudek Nejvyššího správního soudu 
č. j. 9 Ads 83/2014-46 – viz dále). Objevily se proto požadavky na úpravu procesu 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu tak, aby byl text 
zákona uveden do souladu s aktuální judikaturou. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAGLHZSV0)



3 
 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

Účelem navrhované novely zákona č. 218/2000 Sb., je upravit vztah procesu rozhodování 
o dotacích ze státního rozpočtu ke správnímu řádu. Navrhovaná úprava reaguje na 
rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014-46 z 30. září 2015 (Sb. NSS č. 
3324/2016), ve kterém rozšířený senát NSS dospěl k závěru, že výluka ze soudního 
přezkumu podle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se 
vztahuje pouze na pozitivní rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 14 odst. 4 zákona o 
rozpočtových pravidlech.  

V § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. je dnes stanoveno, že na rozhodnutí podle odstavce 
4 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní 
přezkoumání. V odst. 4 je uvedeno, že vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace 
nebo návratné finanční výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které obsahuje stanovené 
náležitosti. Negativní rozhodnutí o žádosti o dotaci se v tomto ani jiném ustanovení zákona 
výslovně neupravuje, v odst. 3 je ale uvedeno, že o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce, přičemž 
rozhodování o poskytnutí dotace musí nutně zahrnovat nejen pozitivní ale i negativní 
rozhodnutí, neboť všem žadatelům asi nelze vždy požadovanou dotaci poskytnout (na odst. 
3 se ale výluka v odst. 5 nevztahuje). 

Soud ve zmíněném rozhodnutí uvedl, že „doslovný výklad rozpočtových pravidel… 
jednoznačně svědčí tomu, že výluka ze soudního přezkumu se vztahuje pouze na taková 
rozhodnutí, jimiž poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci vyhověl. Na taková rozhodnutí, jimiž poskytovatel žádosti nevyhověl (resp., 
pokud vyhověl jen částečně, v rozsahu částečného nevyhovění), se obecné předpisy o 
správním řízení vztahují a není vyloučeno jejich soudní přezkoumání (§ 14 odst. 5 a 
contrario). Rozšířený senát nemohl zvolit výklad, kterým by v rozporu s textem zákona 
rozšířil rozsah výluky ze soudního přezkumu.“. 

Soud se jednoznačně vyslovil nejen ke vztahu zákona o rozpočtových pravidlech k 
soudnímu řádu správnímu (a pravomoci soudů ve správním soudnictví přezkoumávat 
rozhodnutí o neposkytnutí dotace) ale i ke vztahu tohoto zákona ke správnímu řádu. 
Aktuální podoba § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., odkazujícího na odst. 4, je 
výsledkem novely tohoto zákona provedené zákonem č. 171/2012 Sb., s účinností od 1. 8. 
2012, kdy byla do § 14 odst. 3 doplněna nová úprava náležitostí žádosti o dotace a úprava 
pozitivního rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vyčleněna do samostatného odst. 4, na 
který se nyní odkazuje v odst. 5. Zatímco do 1. 8. 2012 bylo možné výluku správního řádu 
a soudního přezkumu vztahovat na jakékoliv rozhodnutí poskytovatele dotace ve vztahu 
k obecné pravomoci rozhodovat o poskytování dotací podle první věty odst. 3, tedy 
i rozhodnutí negativní, od tohoto data se výluka vztahuje jen na „pozitivní“ rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, nikoliv na úkon poskytovatele vůči neúspěšnému žadateli spočívající 
v zamítnutí žádosti, ať už má tento úkon v praxi jakýkoliv obsah a formu.  

Soudní judikatura stojí na stanovisku, že dotační vztahy jsou vztahy veřejnoprávní a 
rozhodnutí poskytovatelů dotací podléhají soudnímu přezkumu ve správním soudnictví, 
pokud to zákon výslovně nevyloučí (a i když to vyloučí, nemusí ta výluka být ústavně 
konformní, viz zejm. rozhodnutí Ústavního sodu Pl.ÚS 12/14 k protiústavnosti výluky 
soudního přezkumu pozastavení výplaty části dotace v § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 
Sb.).  
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Je možné zmínit zejména rozhodnutí č. j. 2 Afs 58/2005 - 90, kde Nejvyšší správní soud 
uvedl, že by bylo zcela proti smyslu poskytování dotací podřazovat je režimu 
občanskoprávnímu, neboť „zatímco v občanskoprávních vztazích jsou jejich účastníci 
v zásadně rovném postavení, při poskytování dotací ze státního rozpočtu je zachováno 
vrchnostenské postavení poskytovatele dotace. Z tohoto jeho postavení (na rozdíl od 
postavení účastníka občanskoprávních vztahů) plyne, že může autoritativně rozhodovat o 
podmínkách poskytnutí dotace, které jsou předmětem jednání mezi ním a příjemcem 
dotace pouze v té míře, jak stanoví zákon, či - v těchto zákonných limitech - jak stanoví 
sám poskytovatel dotace.“. Veřejnoprávní povahu dotačního vztahu potvrdilo rovněž 
rozhodnutí zvláštního senátu pro řešení některých kompetenčních sporů Sb. NSS 
č. 2115/2010 (č.j. čj. Konf 14/2010-8).   

V rozhodnutí Sb.  NSS č. 2133/2010 (č.j. 2 As 52/2010 – 59) NSS dospěl k závěru, že 
správní soud sice neurčuje a nepřezkoumává, jakým způsobem má kraj hospodařit se svým 
majetkem, pokud však kraj poskytuje příspěvky na základě vlastních pravidel (zde: 
příspěvek na hospodaření v lesích), je soud oprávněn kontrolovat, zda tato pravidla jsou 
dodržována, případně zda nakládání s veřejnými prostředky není diskriminační či jinak 
porušující elementární principy platné v právním státu a rozhodnutí krajského úřadu o 
neposkytnutí příspěvku je proto rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. a podléhá soudnímu 
přezkumu.  

V rozhodnutí Sb. NSS č. 2343/2011 (č.j. 1 As 22/2011 – 64) dospěl NSS k závěru, že na 
rozhodování Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., o poskytování 
podpor podle § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, se vztahuje správní řád z roku 
2004 a že rozhodnutí Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., o 
neposkytnutí podpory podle § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, je 
přezkoumatelné ve správním soudnictví.  

V rozhodnutí č.j. 7 As 173/2012 – 44 konstatoval NSS, že rozhodnutí o neposkytnutí 
dotace ze Státního fondu životního prostředí nespadá pod § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech, a není proto vyloučeno z přezkumu ve správním 
soudnictví.  

Rozhodování o poskytování dotací je výkonem působnosti (veřejné moci) v oblasti veřejné 
správy (obecně § 1 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního) – 
ostatně pokud by tomu tak nebylo, nemělo by smysl od r. 2004 v § 14 zákona č. 218/2000 
Sb. správní řád a soudní řád správní vylučovat.  

Z hlediska celkového kontextu posuzované právní úpravy je třeba rovněž zmínit § 180 
odst. 1 správního řádu, který stanoví, že tam, kde se podle dosavadních právních předpisů 
(tzn. právních předpisů účinných k 1. 1. 2006, kdy správní řád nabyl účinnosti) postupuje 
ve správním řízení tak, že správní orgány vydávají rozhodnutí (ve smyslu § 67 odst. 1 
správního řádu), aniž tyto předpisy řízení v celém rozsahu upravují, postupují (správní 
orgány) v otázkách, jejichž řešení je nezbytné, podle tohoto zákona (správního řádu) 
včetně části druhé (upravující správní řízení). Jde o přechodné ustanovení, které ale 
současně (a záměrně) nepřímo novelizovalo zákony účinné k datu účinnosti správního 
řádu, aby byl zaveden pokud možno jednotný procesní standard pro všechna správní řízení 
vedená ve veřejné správě, resp. pro takové postupy správních orgánů, které jsou 
podřaditelné pod § 9 správního řádu.  
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Toto přechodné ustanovení dopadá i na případy, kdy některý zákon před účinností nového 
správního řádu zcela vyloučil správní řád (v té době zákon č. 71/1967 Sb.), jak potvrdila 
judikatura Nejvyššího správního soudu k tomuto ustanovení se vztahující. Konkrétně např. 
rozhodnutí Sb. NSS č. 2307/2011, které se týkalo rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona 
podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde je stále uvedeno, 
že na řízení o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se nevztahují obecné 
předpisy o správním řízení (ve stávajícím správním řádu jde o části druhou a třetí), soud 
nicméně s odkazem na § 180 odst. 1 „nového“ správního řádu dovodil, že podle správního 
řádu je třeba postupovat. Stejný závěr nutně platí od 1. 1. 2006 i pro výluku správního řádu 
obsaženou v § 14 zákona č. 218/2000 Sb. a od tohoto data je proto třeba podle správního 
řádu subsidiárně při rozhodování o poskytování dotací postupovat.  

V praxi až dosud ve velké části případů postupovalo při poskytování dotací bez ohledu na 
§ 180 odst. 1 správního řádu a s ním spojenou judikaturu, resp. po r. 2012 bez ohledu na 
změny vyvolané novelou č. 171/2012 Sb. Vzhledem k výše citované judikatuře je zřejmé, 
že správní řád se na rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
má používat již dnes (i když se podle něj v praxi nepostupuje), což koneckonců 
jednoznačně konstatoval i rozšířený senát Nejvyššího správního soudu.  

Jak bylo zjištěno na základě průzkumu mezi jednotlivými poskytovateli dotací 
a návratných finančních výpomocí, ne všechna ustanovení správního řádu jsou na tento 
proces využitelná. Navíc je proces poskytování natolik specifický, že by bylo žádoucí 
upravit některá ustanovení (vydání rozhodnutí, opravné prostředky, doručování atd.) 
odlišně od správního řádu. Právní úprava dotačního procesu je tedy žádoucí, zejména 
s ohledem jasného definování vztahu mezi rozpočtovými pravidly a správním řádem.  

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

1.5 Popis cílového stavu  
 
Ačkoliv závěry obsažené v rozhodnutích Nejvyššího správního soudu v oblasti dotačního 
práva jsou přinejmenším diskutabilní, je třeba od úpravy dotačního procesu očekávat, že 
zajistí dodržování zásady transparentnosti procesu, v tom zejména zásadu legitimního 
očekávání, ochrany ústavních práv, právní jistoty, rovné ochrany práv a rovného zacházení, 
jakož i práva na soudní přezkum. Z druhé strany je třeba brát také v úvahu specifika prostředí 
realizace dotačního práva, které se uskutečňuje v rozpočtových mantinelech rozpočtového 
období (nejčastěji rozpočtového roku) a limitů rozpočtových prostředků. V případě zvrácení 
rozhodnutí o neudělení dotace je možné očekávat situaci, kdy poskytovatel dotace prostředky 
již poskytl jinému příjemci, tedy úspěšnému příjemci, a asi není možné ji odejmout, resp. na 
základě takového rozhodnutí celou dotační výzvu zrušit. V případě soudního přezkumu lze 
důvodně očekávat, že se celé řízení „nevejde“ do daného rozpočtového období. 

Je tedy nutné přijmout takovou speciální úpravu, která bude obsahovat odůvodněné a 
potřebné odchylky od obecné úpravy správního řízení a zajistí na straně jedné racionální 
rozhodování o dotacích a na straně druhé právo na spravedlivý proces žadatelů o ně.  
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Na základě diskuse vedené s poskytovateli dotací bylo zjištěno, že varianta, že by zákon o 
rozpočtových pravidlech obsahoval zcela samostatnou procesní úpravu oddělenou od 
správního řádu jako je tomu v případě daňového řádu je kvůli naléhavé potřebě řešit vzniklou 
situaci co nejrychleji nemyslitelná, stejně tak by bylo nemyslitelné podřadit rozhodování o 
poskytování dotací daňovému řádu, neboť jeho účel je zcela jiný. Pokud jde o navrhované 
vyloučení správního řádu prosazované velkou částí resortů, je třeba vycházet z judikatury 
Ústavního soudu vztahující se k ustanovením vylučujícím správní řád „bez náhrady“.  

V nálezu Pl. ÚS 14/96 konstatoval Ústavní soud, že „vyloučení použití obecných předpisů o 
správním řízení zakládá absenci jak zákonného podkladu, tak mezí a způsobů uplatňování 
státní moci a je vzhledem k nedostatku jiné právní úpravy tohoto řízení v rozporu s čl. 2 odst. 
3 Ústavy i čl. 2 odst. 2 Listiny, přičemž vyloučením použití obecných předpisů o správním 
řízení při ne-existenci jiných je současně založen i rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny, který 
upravuje právo každého na stanovený postup při domáhání se svých práv.“  

V rozhodnutí Pl. ÚS 11/2000 tento soud konstatoval, že „z ústavně-právního hlediska je 
zásadně v dispozici zákonodárce, které z forem správních řízení ponechá úpravě podle 
správního řádu a která správní řízení bude regulovat způsobem specifickým. Samotné vynětí 
tohoto typu správního řízení z obecné úpravy podle správního řádu nelze považovat za stojící 
v rozporu s citovanými ústavními kautelami, neboť za určující – z ústavněprávního hlediska – 
je nutno pokládat toliko to, zda toto zvláštní řízení šetří ústavně zaručená základní práva 
dotčených osob či nikoliv.“. 

Konečně v rozhodnutí Pl. ÚS 24/04 uvedl, že „v případě absence explicitní úpravy správního 
řízení je správní orgán povinen dbát základních zásad správního řízení, přičemž tyto jsou 
poznatelné nejen z doktríny, nýbrž i aposteriorně z judikatury přezkumných rozhodnutí v 
soudním řízení správním. Uvedený argument vychází z představy nepsané úpravy celého 
komplexu procesního práva. Tato koncepce je ale rozporná s ústavní maximou, dle níž státní 
moc lze uplatňovat jen způsobem, který stanoví zákon (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 
Listiny). Maxima zákonného podkladu pro výkon státní moci, resp. psaného procesního práva 
nevylučuje jeho dotváření judikaturou, příp. rozhodnutími správních orgánů, vylučuje ale 
ústavní akceptovatelnost absence explicitní zákonné procedurální úpravy v její úplnosti“. 

Vyloučení správního řádu bez náhrady z tohoto pohledu nelze považovat za adekvátní, neboť 
je-li rozhodování o poskytování dotací výkonem působnosti, tedy veřejné moci, v oblasti 
veřejné správy, platí i pro ně pravidlo obsažené v čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, resp. v čl. 2 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod, tedy že státní, resp. jakoukoliv veřejnou moc (která je 
koneckonců vždy tak či onak od státu a státní moci odvozena) lze vykonávat jen v případech, 
v mezích a způsoby, které stanoví zákon.  

1.6  Zhodnocení rizika  
 
V případě nepřijetí změn právní úpravy v oblasti poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí ze státního rozpočtu je rizikem možný tlak na používání správního řádu při 
uvedené činnosti, a to bez jakýchkoliv výjimek. Při plné aplikaci správního řádu by mohlo 
dojít k podstatnému ztížení až znemožnění jakoukoliv dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc v potřebném termínu poskytnout. Rovněž není jasné, jak by k této problematice 
přistupovaly soudy. 
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2. Návrh variant řešení 
 
Vzhledem k poměrně velkému počtu poskytovatelů dotací byli počátkem roku 2016 osloveni 
poskytovatelé dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a byly s nimi 
konzultovány následující varianty řešení:  

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“.      
 
V 3 - Podřídit poskytování dotací správnímu řádu. 
 
V 4 - Podřídit poskytování dotací správnímu řádu s vynětím některých jeho ustanovení. 
 
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 
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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 

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 
 

 
Po vyhodnocení výše uvedených konzultací byly zvažovány následující varianty:  
 
Varianta 0 - Zachování současného stavu 
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Varianta 1 - Doplnění § 14 rozpočtových pravidel o postup při nevyhovění žádosti o 
dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 
Byla by byla doplněna úprava postupu v případě, že žádosti není alespoň částečně vyhověno. 

Varianta 2 – Podřízení procesu poskytování dotací správnímu řádu 
Z legislativně-technického hlediska nejjednodušší úprava, která by ale měla pro poskytovatele 
dotací a návratných finančních výpomocí dalekosáhlé důsledky. Vzhledem k počtu žádostí o 
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci by tato úprava zřejmě znamenala 
požadavky na nárůst administrativních kapacit a finančních prostředků. I tak by ale mohlo 
dojít k zablokování poskytování dotací. 

Varianta 3 – Podřízení procesu poskytování dotací správnímu řádu s vyloučením 
některých jeho ustanovení 
V tomto případě platí, byť v omezené míře totéž, co u varianty 2. 

Varianta 4 – Úprava vlastního procesu poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí 
Do rozpočtových pravidel by byl doplněn zjednodušený proces poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí.  

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
Varianta 0 
 
Náklady 
Při ponechání současného stavu hrozí, že poskytovatelé budou buď nadále ignorovat aktuální 
judikaturu, nebudou postupovat podle správního řádu a budou se tak vystavovat nebezpečí 
žalob, nebo budou postupovat podle správního řádu, proces bude zdlouhavý, poskytování 
dotací se zpomalí a narostou požadavky na administrativní zabezpečení agendy (zvýšená 
potřeba personálních kapacit a finančních prostředků). Tato varianta neřeší problém.  
 
Přínosy 
Tato varianta nemá žádné přínosy.  

Varianta 1 
 
Náklady 
Obdobné jako u varianty 1. Správní řád by se použil subsidiárně. I tato právní úprava by 
vyvolala nároky poskytovatelů dotací a návratných finančních výpomocí na nárůst počtu 
pracovních sil a s tím spojené finanční nároky.  
 
Přínosy 
Tato varianta nemá žádné přínosy. Tato varianta neřeší problém. 

Varianta 2 
 
Náklady 
Kromě personálních a finančních nákladů by tato úprava způsobila stejnou „zmatenost“ 
poskytovatelů, jako je současný stav. Přináší sice možnost podat opravný prostředek odlišný 
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od správního řádu, správní řád by se ale aplikoval subsidiárně téměř celý (i když by bylo 
v textu zákona uvedeno, že se nepoužije). Obdobné jako varianty 0 a 1.  
 
Přínosy 
Tato varianta nemá žádné přínosy. Tato varianta neřeší problém. 

Varianta 3 
 
Náklady 
I při použití této varianty by byly vyvolány velké personální a finanční náklady 
(pravděpodobně nejvyšší ze všech uvedených variant). Poskytovatelé dotací a návratných 
finančních výpomocí tuto variantu odmítají kvůli náročnému a zdlouhavému procesu a 
nebezpečí ohrožení čerpání dotací (viz výše).  
 
Přínosy 
Právní úprava by byla jednoznačná. Byla dostatečně zajištěna procesní práva žadatelů. 

Varianta 4 
 
Náklady 
Ani při použití této varianty se nelze vyhnout požadavkům na personální posílení 
poskytovatelů dotací a s tím související finanční náklady. Navíc i zde by se subsidiárně 
používal správní řád. Mohlo by být sporné, která ustanovení správního řádu z aplikace 
vyloučit a která nevyloučit. 
 
Přínosy 
Došlo by k zakotvení procesu, který by byl jednodušší než správní řád, neznamenal by 
zablokování poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a žadatelé o dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc by měli zaručena procesní práva v dostatečném rozsahu.  
 
4. Návrh řešení 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyplývá, že varianty 0, 1, 2 a 3 neřeší vzniklý 
problém. Ve všech těchto případech by se zcela nebo téměř zcela aplikoval správní řád. 
Varianta 2 je navíc ústavně nekonformní. Jediná varianta, která zcela splňuje požadavky (viz 
kapitola 1) je varianta 4.  
 
Navrhuje se aplikovat variantu 4. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování  
 
Pokud jde navrhovanou okruhy změn, vzhledem k jejich povaze provede implementaci 
doporučené varianty Ministerstvo financí.  

Vynucování plnění bude zajišťovat Ministerstvo financí, finanční úřady z hlediska porušení 
rozpočtové kázně a též soudy. 
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6. Přezkum účinnosti regulace  
 
Přezkum účinnosti regulace bude proveden po určité době účinnosti navržených změn. Tato 
doba by měla činit alespoň 3 roky. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 

 
Konzultace proběhly s poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí (osobní 
jednání, korespondenčně – dotazník, pracovní skupina – účast vybraných poskytovatelů 
dotací).  
 
8. Dopady navrhované úpravy  
 
8.1. Na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  

Výdaje ze státního rozpočtu jsou strukturovány podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. 
Ne všichni správci kapitol státního rozpočtu, případně jim podřízené organizační složky státu 
poskytují dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu. U těch, kteří 
poskytovateli jsou, se liší množství poskytovaných dotací a návratných finančních výpomocí.  

Vyjdeme-li z faktu, že již dnes jsou povinni poskytovatelé dotací aplikovat na proces 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu správní řad, pak 
navrhovaná právní úprava přinese zjednodušení tohoto procesu a nižší administrativní 
náročnost. Pokud poskytovatelé dosud podle správního řádu nepostupovali, nesou si za to 
plně svoji odpovědnost.  

Pokud by navrhovaná právní úprava vyvolala u některých poskytovatelů potřebu zvýšených 
výdajů, pak by tyto případné výdaje byly hrazeny z rozpočtových prostředků dotčených 
kapitol. Rovněž případnou potřebu nárůstu počtu zaměstnanců by si zajistily dotčené kapitoly 
v rámci stávajících vlastních kapacit. 

8.2. Na podnikatelské prostředí České republiky 

Návrh nebude mít dopady na podnikatelské prostředí. 
 
8.3 Sociální dopady  

Sociální dopady nebyly identifikovány. 
 
8.4 Dopady na životní prostředí 

Dopady na životní prostředí nebyly identifikovány. 
 
8.5. Na územní samosprávné celky  

Dopady na územní samosprávné celky nebyly identifikovány. 
 
8.6 Na spotřebitele  

Dopady na spotřebitele nebyly identifikovány.  
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8.7 Ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Návrh nepřináší riziko diskriminace nebo narušení rovnosti žen a mužů. 

8.8 Na ochranu soukromí a osobních údajů  

Návrh nemá negativní dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. 

8. 9. Na výkon státní statistické služby  

Návrh nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

 
9. Zhodnocení korupčních rizik  

 
Navrhovaná právní úprava nevyvolává nebezpečí zvýšené korupce, neusnadňuje žádným 
způsobem korupční jednání ani jakkoliv neznesnadňuje odhalení korupčního jednání.  

10.  Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh zákona nebude mít žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu 
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