
VI. 

Část 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 poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 
nelze podat ústně do protokolu. 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 chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,  
 
c) účel, na který chce žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc (dále jen 
„žadatel o dotaci“) žádané prostředky použít, 
  
d) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo, a  
  
e) je-li žadatel o dotaci 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 nutné pro rozhodnutí poskytovatele. 
 (4) Vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které 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) i) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek na jejichž výběr se 
nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek,  
  
k) j) 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.  
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 (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 
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.  
  

§ 14a 
 
 (1) Jestliže příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci, který má právní formu 
obchodní společnosti nebo družstva, se chce zúčastnit fúze, rozdělení nebo převodu jmění na 
společníka jako zanikající obchodní společnost nebo zanikající družstvo, a má zájem, aby na 
právního nástupce přešly práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci (dále jen „žadatel“), je povinen nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění 
projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka požádat o souhlas s přechodem 
práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci toho, 
kdo mu dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytl.  
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 (2) K žádosti podle odstavce 1 přiloží žadatel návrh projektu fúze, rozdělení nebo 
převodu jmění na společníka a jeho odůvodnění, zejména s ohledem na skutečnost, zda i poté, 
co nastanou účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, bude účel, pro který 
byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, zachován. Návrh projektu rozdělení 
musí obsahovat i určení, na jakého právního nástupce mají práva a povinnosti z rozhodnutí o 
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci přejít.  
  
 (3) Poskytovatel si může ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti 
vyžádat od žadatele doplňující informace tak, aby mohl řádně žádost posoudit, se stanovením 
doby, do kdy musí být informace poskytnuta. Nebudou-li žadatelem poskytnuty požadované 
informace ve stanovené době, může poskytovatel žádost zamítnout. Ustanovení § 14b se 
použije obdobně.  
  
 (4) Poskytovatel žádosti vyhoví, není-li fúzí, rozdělením nebo převodem jmění na 
společníka ohrožen účel, pro který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, 
nejsou-li tu jiné závažné důvody, které by udělení takového souhlasu bránily.  
  
 (5) Rozhodnutí, jímž poskytovatel uděluje souhlas s přechodem práv a povinností z 
poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci, musí obsahovat i určení osoby, na 
kterou práva a povinnosti z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci mají přejít, a 
označení rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jehož se týká 
souhlas s přechodem práv a povinností.  
  
 (6) Právní účinky rozhodnutí podle odstavce 5 nastávají dnem právních účinků fúze, 
rozdělení nebo převodu jmění na společníka.  
  

§ 14b 
 
 Jestliže poskytovatel s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace 
nebo návratné finanční výpomoci nesouhlasí, žádost o souhlas podle § 14a odst. 1 zamítne a 
rozhodne o povinnosti příjemce vrátit vyplacenou dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 
nebo její část v závislosti na době, po kterou byly plněny podmínky jejího poskytnutí, nebo na 
tom, do jaké míry je ohrožen její účel, a to ve lhůtě určené v rozhodnutí, nejpozději však do 
dne podání návrhu na zápis fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního 
rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku. Nejsou-li prostředky podle věty první 
vráceny v určené lhůtě, je příjemce povinen vrátit tyto prostředky spolu s úrokem ve výši, 
která odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den 
kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k vrácení dotace 
poskytovateli, zvýšené o 10 procentních bodů; úrok se počítá ode dne následujícího po 
uplynutí lhůty.  
  

§ 14c 
 
 Nemá-li příjemce dotace zájem, aby práva a povinnosti z rozhodnutí o dotaci nebo 
návratné finanční výpomoci přešla při fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na společníka na 
jeho právního nástupce, vrátí příjemce vyplacenou dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 
spolu s úrokem, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro 
poslední den kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k 
vrácení dotace poskytovateli, zvýšené o 10 procentních bodů, nejpozději 60 dnů přede dnem 
zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka. Úrok se počítá ode 
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dne, kdy prostředky dotace byly připsány na účet příjemce, byly poprvé čerpány z 
rozpočtového výdajového účtu nebo byly čerpány z účtů ve vybraných bankách (§ 16 odst. 2).  
  

§ 14d 
 
 (1) Zanikající obchodní společnost nebo družstvo oznámí způsobem, jakým byl 
zveřejněn projekt fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, ještě před podáním 
návrhu na zápis fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka obchodnímu rejstříku nebo 
zahraničnímu obchodnímu rejstříku, že  
  
a) vrátila dotaci nebo návratnou finanční výpomoc podle § 14c,  
  
b) byl udělen souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci podle § 14a odst. 5, nebo  
  
c) byl zamítnut souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci podle § 14b a že byla splněna povinnost uložená tímto 
rozhodnutím.  
  
 (2) Právní nástupce příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci odpovídá za 
porušení rozpočtové kázně i v případě, že k porušení rozpočtové kázně došlo předtím, než 
nastaly právní účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, i když na něj práva a 
povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nepřešly. Je-li 
právních nástupců příjemce více, odpovídají za porušení rozpočtové kázně všichni společně a 
nerozdílně.  
  
 (3) Ustanovení § 14a až § 14d odst. 1 a 2 se použijí přiměřeně i při přemístění sídla 
české obchodní společnosti nebo družstva do zahraničí a při slučování, splývání a rozdělování 
školských právnických osob a příspěvkových organizací.  
  

§ 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) 
písm. j).  
  
 (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.  
  
 (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.  
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 (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) písm. j),  
  
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.  
  
 (5) Vrácená dotace nebo její část se dnem jejího vrácení započítává do plnění 
povinnosti provést odvod za porušení rozpočtové kázně.  
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 (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 
Vedení řízení 

 
Řízení vede poskytovatel. Některé činnosti může poskytovatel veřejnoprávní 

smlouvou převést na právnickou osobu nebo jinou organizační složku státu. Nelze však 
převést vyhlášení výzvy podle § 14j a vydání rozhodnutí.  

 
§ 14h 

Vedení spisu, provádění úkonů a doručování 
 
(1) Vést spis, provádět úkony v řízení nebo doručovat písemnosti lze též 

prostřednictvím informačního systému veřejné správy, stanoví-li tak zvláštní zákon.   
 
(2) Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 

výpomoci v případě, kdy je žádost zcela zamítnuta, lze žadateli o dotaci doručit veřejnou 
vyhláškou, a to pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
§ 14i 

Účastník řízení 
 
Účastníkem řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je pouze 

žadatel o dotaci. 
 

   
§ 14j 

Výzva k podání žádosti 
 
(1) Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 

se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsah výzvy musí být dostupný 
po dobu nejméně 30 dnů. Obsahem výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných 
žadatelů o dotaci, lhůta pro podání žádosti, případně další požadavky, které žadatel o 
dotaci musí naplnit, informace o podkladech podle § 14 odst. 3 písm. f), případně 
informace o možnosti vyzvat žadatele o dotaci k odstranění vad žádosti o poskytnutí 
dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo k doložení dalších podkladů nebo údajů 
nezbytných pro vydání rozhodnutí.  

 
(2) Činí-li poskytovatel výzvu způsobem uvedeným v odstavci 1, je možné žádost 

o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci podat až po jejím zveřejnění. 
K žádosti doručené poskytovateli před zveřejněním výzvy se nepřihlíží. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2BHTOL)



 
(3) Nejsou-li žadatelem o dotaci naplněny požadavky obsažené ve výzvě podle 

odstavce 1, poskytovatel řízení zastaví.  
 

          (4) Odstavec 3 se nepoužije, předpokládá-li výzva podle odstavce 1 postup podle § 
14k odst. 1. 

 
§ 14k 

Odstranění vad žádosti, doplnění a úprava žádosti 
 
(1) Trpí-li žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci vadami, 

vyzve poskytovatel v případě, že to výslovně uvedl ve výzvě podle § 14j, žadatele o dotaci 
k odstranění vad; k tomu mu  poskytne přiměřenou lhůtu.  
 

(2) Neodstraní-li žadatel o dotaci vady ve lhůtě uvedené v odstavci 1, poskytovatel 
řízení zastaví. 

 
(3) Pokud to výslovně uvedl ve výzvě podle § 14j, může poskytovatel v kterékoliv 

fázi řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných 
pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, k čemuž 
žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu.  

 
(4) Poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li 

předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci 
tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.  

 
(5) Podle odstavců 3 a 4 může poskytovatel postupovat i v případě žádosti o 

dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, která není podávána na základě výzvy podle § 
14j.      
 

§ 14l 
Zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání 

rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, poskytovatel řízení 
zastaví.  

 
§ 14m 

Rozhodnutí 
 

(1) Rozhodnutím poskytovatel dotaci nebo návratnou finanční výpomoc zcela 
poskytne, anebo žádost zcela zamítne, případně zčásti poskytne a zároveň zčásti 
zamítne.  

 
 (2) Je-li dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta nebo zčásti 

poskytnuta a zároveň zčásti zamítnuta, obsahuje výroková část náležitosti uvedené v § 
14 odst. 4 písm. c) až h) a může obsahovat náležitosti uvedené v § 14 odst. 4 písm. i) a j) a 
v § 14 odst. 5 až 7. 

 
§ 14n 

         Lhůta pro vydání rozhodnutí 
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(1) Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci je poskytovatel povinen vydat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo 
ukončeno rozdělování finančních prostředků na základě výzvy podle § 14j určených na 
dotace nebo návratné finanční výpomoci.  

 
(2) Rozdělování finančních prostředků podle odstavce 1 je ukončeno, vydal-li 

poskytovatel veškerá rozhodnutí, kterými jsou prostředky poskytnuty.  
 
(3) Je-li žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci podána bez 

předchozí výzvy podle § 14j, vydá poskytovatel rozhodnutí, kterým žádost zcela zamítá, 
nejpozději do 180 dnů ode dne podání žádosti.  

 
(4) Den vydání rozhodnutí je považován za den poskytnutí veřejné podpory nebo 

podpory malého rozsahu.  
 

§ 14o 
Změna rozhodnutí 

 
Postupem podle § 14g až 14n může poskytovatel rozhodnout na základě žádosti 

příjemce o změně práv a povinností uvedených v § 14 odst. 4 písm. c), e) až h), i) a j). 
 

§ 14p 
(1) Žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, která byla 

pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a 
zčásti ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může 
předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4.   

 
(2) Podmínky, za kterých lze postupovat podle odstavce 1, musí poskytovatel 

zveřejnit předem, nejpozději však v den zveřejnění výzvy podle § 14j.  
 

§ 14q 
(1) V řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci se nepoužije 

ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80, § 140 odst. 2, § 145 a 146 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 
(2) Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova 

řízení se nepřipouští. 
 
  

§ 15 
 (1) Řízení o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci může být zahájeno, došlo-
li po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci  
  
a) k vázání prostředků státního rozpočtu,  
  
b) ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla dotace nebo návratná finanční výpomoc 
poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé,  
  
c) ke zjištění, že rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci bylo 
vydáno v rozporu se zákonem nebo právem Evropské unie, nebo  
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d) ke zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace poskytnuta, 
pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně,  
  
e) k vydání rozhodnutí Evropské komise o navrácení16a) nebo o prozatímním navrácení16b) 
veřejné podpory,  
  
f) ke zjištění, že byl umožněn výkon nelegální práce34); odejmout je možné prostředky 
poskytnuté v období až 12 měsíců před zjištěním.  
  
 (2) Na řízení podle odstavce 1 se vztahují obecné předpisy o správním řízení.15)  
  
 (3) Bylo-li rozhodnuto o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci z důvodů 
uvedených v odstavci 1 písm. a) a c), není možné uložit vrácení dotace nebo její části nebo 
předčasné vrácení návratné finanční výpomoci nebo její části, která již byla příjemci z účtu 
státního rozpočtu odeslána.  
  

DÍL 3 
 

Způsob poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 
 

§ 16 
 (1) Dotace a návratná finanční výpomoc se poskytují převodem z účtu poskytovatele 
na bankovní účet příjemce, nebo prostřednictvím oprávněné osoby, uznaného chovatelského 
sdružení nebo zájmového sdružení podle zvláštních zákonů16a) na bankovní účet příjemce, 
nebo jinou formou, nebo umožněním čerpání z rozpočtového výdajového účtu do výše 
peněžních prostředků rezervovaných postupem podle § 34 odst. 4.  
  
 (2) Výdaje státního rozpočtu určené na financování programů, které jsou  
  
a) účelově určené na reprodukci majetku, který není ve vlastnictví České republiky,  
  
b) podmínkou čerpání úvěrů se státní zárukou,  
  
c) podmínkou čerpání prostředků fondů Evropské unie nebo z finančních mechanismů,  
  
d) hrazeny z úvěrů přijatých Českou republikou,  
 se mohou poskytovat formou zálohových výdajů jednotlivých poskytovatelů 
převáděných do vybraných bank na základě smluv uzavřených s těmito bankami 
ministerstvem.  
  
 (3) Postup ministerstva a poskytovatelů při uzavírání a realizaci smluv podle odstavce 
2 o poskytování bankovních služeb spočívajících v provádění úhrad prací a dodávek a způsob 
a termíny vypořádání záloh se státním rozpočtem na konci roku stanoví po dohodě s Českou 
národní bankou ministerstvo vyhláškou.  
  

DÍL 4 
 

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

HLAVA V  
 
ÚHRADA POTŘEB ROZPOČTOVĚ NEZAJIŠTĚNÝCH, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ A 

VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA  
 

§ 22  
 

Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných  
 
 (1) Vznikne-li organizační složce státu v průběhu roku potřeba úhrady rozpočtově 
nezajištěné, zajistí ji hospodárnějším provedením jiných úkolů, odsunutím či omezením 
některého jiného, méně naléhavého úkolu, nebo použitím mimorozpočtových zdrojů 
organizační složky státu (§ 45 odst. 3). Před provedením takovéto úhrady je třeba provést 
rozpočtové opatření.  
  
 (2) Vznikne-li u příspěvkové organizace v průběhu roku potřeba úhrady finančně 
nezajištěné, je třeba ji zajistit omezeným provedením některých úkolů v daném rozpočtovém 
období, a to po projednání se zřizovatelem v rámci stanovených nákladů, vyššími výnosy, 
použitím prostředků fondů příspěvkové organizace nebo zvýšením příspěvku na činnost z 
rozpočtu zřizovatele.  
  
 (3) Na úhradu potřeby rozpočtově nezajištěné lze poskytnout prostředky z vládní 
rozpočtové rezervy (§ 27).  
  

Rozpočtová opatření  
 

§ 23 
 
 (1) Rozpočtovým opatřením se rozumí  
  
a) přesun prostředků státního rozpočtu v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými 
ukazateli stanovenými zákonem o státním rozpočtu nebo v rámci závazných ukazatelů a mezi 
závaznými ukazateli stanovenými správcem kapitoly; závazné ukazatele stanovené správcem 
kapitoly jsou jím stanovené příjmy a výdaje podrobněji členěné v rámci závazných ukazatelů 
stanovených zákonem o státním rozpočtu,  
  
b) povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele,  
  
c) vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně 
závazného ukazatele,  
  
d) souvztažné zvýšení příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) a § 24 
odst. 4,  
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e) snížení nebo přesun příjmů za předpokladu, že se nezmění saldo rozpočtu příjmů a výdajů 
kapitoly,  
  
f) snížení nebo zvýšení jednoho závazného ukazatele rozpočtu výdajů.  
  
 (2) Rozpočtové opatření se považuje za provedené změnou údajů v rozpočtovém 
systému podle § 25 odst. 10.  
  

§ 24  
 
 (1) Vláda nebo na základě jejího pověření ministr financí může  
  
a) povolit uskutečnění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, zajistí-li 
úhradu úsporami na jiných výdajích státního rozpočtu, a to do výše v daném roce 
nepřesahující 5 % celkového objemu schváleného rozpočtu výdajů kapitoly, u které se úprava 
provádí, a nepřesahující 10 % celkového objemu závazného ukazatele v kapitole, u kterého se 
úprava provádí,  
  
b) povolit snížení některého příjmu z činnosti, a to bez omezení, za předpokladu, že se 
nezmění saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly,  
  
c) provést přesun prostředků odpovídajících rozpočtovanému podílu spolufinancování ze 
státního rozpočtu v návaznosti na rozhodnutí Komise Evropských společenství o změně v 
umístění prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie. Na tyto přesuny se nevztahuje 
omezení podle písmene a) a podle odstavce 3,  
  
d) bez dopadu na saldo státního rozpočtu zvýšit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a 
zvýšit příslušné ukazatele jednotlivých kapitol státního rozpočtu ve výši částky převedené z 
rezervních fondů organizačních složek státu podle § 48 odst. 7, jestliže mají být použity pro 
jinou organizační složku státu, nebo na jiný účel,  
  
e) povolit bez omezení přesuny prostředků zabezpečených ve státním rozpočtu, jestliže je 
dodržena jejich účelovost daná závazným ukazatelem státního rozpočtu,  
  
f) povolit přesun příjmů, rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie nebo z 
finančních mechanismů, souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů, bez dopadu na 
saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly,  
  
g) povolit snížení nebo zvýšení jednoho závazného ukazatele rozpočtu výdajů do 10 % částky 
schválené zákonem o státním rozpočtu za předpokladu, že se nezmění saldo příjmů a výdajů 
kapitoly.  
  
 (2) Omezení pěti a deseti procenty podle odstavce 1 písm. a) neplatí pro použití vládní 
rozpočtové rezervy rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa a pro kapitoly 
Operace státních finančních aktiv a Státní dluh.  
  
 (3) Povolit přesun mezi závaznými ukazateli nebo změnu jednoho ukazatele státního 
rozpočtu v rámci kapitoly nad 10 % každého ukazatele může Rozpočtový výbor Poslanecké 
sněmovny.  
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 (4) Ministr financí může zvýšit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu beze změny 
jeho salda a příslušné navazující závazné ukazatele o částku, o kterou očekávané výdaje na 
financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie budou 
vyšší, než stanovil zákon o státním rozpočtu. Toto zmocnění lze využít po vyčerpání všech 
prostředků rozpočtovaných na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z 
rozpočtu Evropské unie a všech prostředků, které byly převedeny do rezervních fondů na 
tento účel, a po vyčerpání nároků podle § 47.  
  
 (5) Písemnou žádost o provedení rozpočtového opatření podle odstavce 1 lze podat 
ministerstvu nejpozději do 30. listopadu běžného rozpočtového roku. Ministerstvo vyřídí 
žádost o rozpočtové opatření ve lhůtě do 30 kalendářních dnů, nejpozději do 15. prosince 
běžného rozpočtového roku.  
  
 (6) Písemnou žádost o provedení rozpočtového opatření podle odstavce 1, které mění 
závazné ukazatele výdajů na financování programů, lze podat v termínech, které stanoví 
ministerstvo vyhláškou, nejpozději však do 30. listopadu běžného rozpočtového roku.  
  
 (7) O rozpočtových opatřeních podle odstavce 1 informuje vláda Poslaneckou 
sněmovnu ve zprávách o plnění státního rozpočtu, nebo jestliže o to Poslanecká sněmovna 
požádá.  
  
 (8) Rozpočtová opatření podle odstavce 1 a podle § 25 odst. 1 písm. d) a snížení 
nároků podle § 47 odst. 6 písm. c) týkající se kapitol Kanceláře prezidenta republiky, 
Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář Veřejného 
ochránce práv a Úřad Národní rozpočtové rady mohou být provedena pouze se souhlasem 
Poslanecké sněmovny nebo jí určeného orgánu.  
  

§ 24a  
 
 Vyhoví-li ministerstvo žádosti o rozpočtové opatření obsahující náležitosti podle § 26 
odst. 2, stanoví obdobně podle § 14 odst. 4 náležitosti, za kterých mají být prostředky použity, 
případně může při přesunech podle § 24 odst. 1 písm. e) nebo f) stanovit nižší odvod za 
porušení rozpočtové kázně. V tom případě postupuje podle § 14 odst. 6 obdobně.  
  

§ 25  
 
 (1) Organizační složky státu jsou  
  
a) oprávněny k přesunům prostředků státního rozpočtu v rámci jednotlivých závazných 
ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu nebo stanovených správcem kapitoly,  
  
b) oprávněny k překročení závazných ukazatelů výdajů o použití mimorozpočtových zdrojů (§ 
45 odst. 3), o použití úspor z minulých let (§ 47) a o přijatá plnění za pojistné události; změny 
závazných ukazatelů výdajů v jiných případech může organizační složce povolit správce 
kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly,  
  
c) povinny vázat prostředky státního rozpočtu, jestliže neplní rozpočtované příjmy s výjimkou 
příjmů z výnosů daní, z podílu na clech, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, z pokut nebo příjmů, které byly rozpočtovány jako příjem z 
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rozpočtu Evropské unie, z finančních mechanismů a v rozpočtovém roce nebyly připsány na 
příjmový účet státního rozpočtu zřízený pro organizační složku státu, pokud v písmenu e) 
není stanoveno jinak; tyto prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie, z finančních 
mechanismů v následujících letech se stávají příjmem rozpočtového roku, ve kterém byly 
přijaty a pro účely hodnocení plnění rozpočtu se neposuzují jako součást plnění 
rozpočtovaných příjmů organizační složky státu a ani o jejich výši nelze překročit výdaje 
státního rozpočtu,  
  
d) povinny vázat prostředky státního rozpočtu, jestliže o tom rozhodla vláda,  
  
e) povinny vázat prostředky státního rozpočtu v případě dodatečného rozhodnutí správce 
kapitoly o tom, že projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie budou financovány 
pouze ze státního rozpočtu; vázání se provede ve výši, která odpovídá částce vynaložené na 
financování daného projektu jako podíl spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie, snížené o 
výdaje, které byly převedeny do Národního fondu podle § 7 odst. 4.  
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 písm. c) se nevztahuje na kapitolu Státní dluh a kapitolu 
Operace státních finančních aktiv.  
  
 (3) Nemůže-li organizační složka státu zajistit vyrovnání úbytku příjmů, o který je 
povinna vázat prostředky státního rozpočtu vázáním odpovídající části běžných výdajů, 
oznámí tuto skutečnost svému zřizovateli, který rozhodne, jakým způsobem zajistí 
rozpočtované saldo kapitoly.  
  
 (4) Nemůže-li organizační složka státu zajistit úhradu nutného výdaje, protože na jeho 
úhradu byla do jejího rozpočtu zařazena částka nepostačující nebo která nebyla rozpočtována, 
je povinna zajistit prostředky státního rozpočtu na úhradu tohoto výdaje přednostně přesunem 
prostředků uvnitř svého rozpočtu.  
  
 (5) Výdaje uskutečněné před provedením rozpočtového opatření nad výši stanovenou 
závazným ukazatelem jsou neoprávněným použitím prostředků státního rozpočtu. Výdaje 
uskutečněné před provedením rozpočtového opatření nad výši rozpočtovanou podle paragrafů 
a položek rozpočtové skladby jsou neoprávněným použitím prostředků státního rozpočtu. 
Ustanovení věty druhé se nevztahuje na výběr záloh v hotovosti z bankovního účtu do 
pokladny, jestliže není možné v okamžiku jejich výběru přesně určit paragraf a položku 
rozpočtové skladby.  
  
 (6) Má-li dojít ke změně závazných ukazatelů z důvodu změny podřízenosti nebo 
převodu úkolů mezi organizačními složkami státu, předloží organizační složky státu, kterých 
se takové opatření týká, svému zřizovateli oboustranně odsouhlasené protokoly obsahující 
návrhy na vzájemné přesuny prostředků státního rozpočtu. Pokud ke změnám závazných 
ukazatelů nejsou oprávněni správci kapitol, předloží je správce kapitoly ministerstvu. 
Ministerstvo provede požadovaná rozpočtová opatření, neshledá-li v návrzích na jejich 
provedení nesrovnalosti.  
  
 (7) Organizační složka státu může vázat výdaje účelově určené závaznými ukazateli 
zákona o státním rozpočtu pouze se souhlasem ministerstva.  
  
 (8) Organizační složka státu nesmí použít rozpočtové prostředky vázané v rozpočtu k 
přesunům ani k uskutečnění rozpočtových výdajů bez souhlasu orgánu, který vázání nařídil 
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nebo odsouhlasil.  
  
 (9) Organizační složka státu může provádět přesuny prostředků státního rozpočtu ve 
vlastní pravomoci tak, aby výdaje mohly být realizovány nejpozději do 31. prosince běžného 
rozpočtového roku.  
  
 (10) Rozpočtové opatření se provádí změnou údajů vedených v rozpočtovém systému.  
  
 (11) Chronologické evidence všech rozpočtových opatření provedených v průběhu 
roku jsou vedeny v rozpočtovém systému. Zpracovávají se v celém rozsahu rozpočtové 
skladby.  
  
 (12) Prostředky státního rozpočtu, které jsou v rozpočtovém systému rezervovány 
postupem podle § 34 odst. 4, nemohou být předmětem rozpočtového opatření.  
  

§ 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,  
  
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.  
  
 (3) Organizační složka státu, jejíž rozpočet se snižuje podle odstavce 2, může 
postupovat podle § 14f obdobně, jestliže realizátorem projektu je organizační složka státu. 
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Vrácení přesunutých prostředků se provádí rozpočtovým opatřením, mají-li být vráceny do 
státního rozpočtu, v ostatních případech je organizační složka státu, jejíž rozpočet byl snížen, 
přijímá na účet cizích prostředků a postupuje v souladu s § 44a odst. 1.  
  

§ 27  
 

Vládní rozpočtová rezerva  
 
 (1) Pro zajištění rozpočtového hospodaření se ke krytí nezbytných a nepředvídaných , 
avšak v zákoně o státním rozpočtu neobsažených výdajů vytváří ve státním rozpočtu vládní 
rozpočtová rezerva. Vládní rozpočtová rezerva se tvoří nejméně ve výši 0,3 % výdajů státního 
rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.  
  
 (2) O použití vládní rozpočtové rezervy rozhoduje vláda a v rozsahu jí určeném 
ministr financí.  
  
 (3) O použití vládní rozpočtové rezervy podává vláda zprávu Poslanecké sněmovně ve 
zprávách o plnění státního rozpočtu.  
  

HLAVA XII 
 

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ 
 

§ 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,  
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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.  
  
 (2) Pro účely postihu za neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a 
poskytnutých ze státního rozpočtu a nakládání s odvody za toto neoprávněné použití se 
peněžní prostředky státního rozpočtu a poskytnuté ze státního rozpočtu člení na  
  
a) prostředky státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků 
krytých z Národního fondu,  
  
b) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie 
kromě prostředků krytých z Národního fondu,  
  
c) prostředky státního rozpočtu kryté prostředky z Národního fondu,  
  
d) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kryté prostředky z Národního fondu,  
  
e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z 
Národního fondu,  
  
f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 
prostředky z Národního fondu,  
  
g) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z 
rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu,  
  
h) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 
prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu,  
  
i) ostatní prostředky státního rozpočtu,  
  
j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.  
  
 (3) Peněžními prostředky  
  
a) podle odstavce 2 písm. a), c), e) a g) se rozumějí peněžní prostředky státního rozpočtu 
označené za takové organizační složkou státu, která je ve svém rozpočtu výdajů rozpočtuje,  
  
b) podle odstavce 2 písm. b), d), f) a h) se rozumějí peněžní prostředky vydané organizační 
složkou státu, která je za takové označí,  
  
c) podle odstavce 2 písm. i) se rozumějí peněžní prostředky státního rozpočtu jiné než podle 
odstavce 2 písm. a), c), e) a g),  
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d) podle odstavce 2 písm. j) se rozumějí peněžní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu 
jiné než podle odstavce 2 písm. b), d), f) a h).  
  
 (4) Organizační složka státu označí  
za peněžní prostředky  
  
a) podle odstavce 2 písm. a) peněžní prostředky rozpočtované v jejím rozpočtu výdajů ve 
výši, v níž obdržela na svůj příjmový účet státního rozpočtu peněžní prostředky z rozpočtu 
Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu, nebo ve výši, již jí oznámil správce 
kapitoly,  
  
b) podle odstavce 2 písm. b) peněžní prostředky podle písmene a), které poskytla,  
  
c) podle odstavce 2 písm. c) peněžní prostředky rozpočtované v jejím rozpočtu výdajů ve 
výši, v níž obdržela na svůj příjmový účet státního rozpočtu peněžní prostředky z Národního 
fondu, nebo ve výši, již jí oznámil správce kapitoly,  
  
d) podle odstavce 2 písm. d) peněžní prostředky podle písmene c), které poskytla,  
  
e) podle odstavce 2 písm. e) peněžní prostředky ve výši, v níž má obdržet na svůj příjmový 
účet státního rozpočtu peněžní prostředky z Národního fondu, nebo ve výši, již jí oznámil 
správce kapitoly,  
  
f) podle odstavce 2 písm. f) peněžní prostředky podle písmene e), které poskytla,  
  
g) podle odstavce 2 písm. g) peněžní prostředky ve výši, v níž má obdržet na svůj příjmový 
účet státního rozpočtu peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z 
Národního fondu, nebo ve výši, kterou jí oznámil správce kapitoly,  
  
h) podle odstavce 2 písm. h) peněžní prostředky označené podle písmene g), které poskytla.  
  
 (5) Správce kapitoly oznámí organizační složce státu, že část peněžních prostředků 
rozpočtovaných v jejím rozpočtu výdajů jsou peněžní prostředky  
  
a) podle odstavce 2 písm. a), a výši této části, jestliže obdržel na svůj příjmový účet státního 
rozpočtu peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu,  
  
b) podle odstavce 2 písm. c), a výši této části, jestliže obdržel na svůj příjmový účet státního 
rozpočtu peněžní prostředky z Národního fondu,  
  
c) podle odstavce 2 písm. e), a výši této části, jestliže má obdržet na svůj příjmový účet 
státního rozpočtu peněžní prostředky z Národního fondu,  
  
d) podle odstavce 2 písm. g), a výši této části, jestliže má obdržet na svůj příjmový účet 
státního rozpočtu peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního 
fondu.  
  
 (6) Organizační složka státu, která poskytuje dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 
podle § 14 na výdaje, které mají být zcela nebo zčásti financovány peněžními prostředky 
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podle odstavce 2 písm. b), d), f) nebo h), uvede v rozhodnutí na základě předpisů Evropských 
společenství, kolik tyto peněžní prostředky činí [§ 14 odst. 4 písm. h)].  
  

§ 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 
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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,  
  
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 5, 
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.  
  
 (6) Odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, jestliže jeho výše v souhrnu za 
všechna porušení ve vztahu k jedné poskytnuté dotaci nebo celkovým použitým prostředkům 
nepřesahuje 1 000 Kč.  
  
 (7) Do plnění povinnosti provést odvod za porušení rozpočtové kázně, kterým je 
neoprávněné použití nebo zadržení prostředků návratné finanční výpomoci, se započítávají i 
splátky této výpomoci uskutečněné ode dne porušení rozpočtové kázně.  
  
 (8) Při neoprávněném použití prostředků dotace nebo návratné finanční výpomoci, 
jejíž součástí byly prostředky podle § 44 odst. 2 písm. b), d), f) nebo h) nebo při zadržení 
takové návratné finanční výpomoci se odvod za porušení rozpočtové kázně rozdělí na odvod 
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pro státní rozpočet a odvod pro rezervní fond organizační složky státu, která dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc poskytla, nebo pro Národní fond ve stejném poměru, v jakém 
tato dotace nebo návratná finanční výpomoc byla z těchto prostředků složena [§ 14 odst. 4 
písm. h) a § 44 odst. 6]. Obdržel-li porušitel rozpočtové kázně na stejný účel více dotací nebo 
návratných finančních výpomocí, počítá se tento poměr z celkové částky, a to ke dni 
neoprávněného použití.  
  
 (9) Odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, 
která byla vyplacena ke dni porušení rozpočtové kázně; ustanovení § 44 odst. 1 písm. j) není 
tímto dotčeno.  
  
 (10) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je porušitel rozpočtové 
kázně povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo 
k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo u návratných 
finančních výpomocí vráceny. Příjemce penále je stejný jako příjemce odvodu s výjimkou 
případů, kdy příjemcem odvodu je Národní fond. V těchto případech je příjemcem penále 
státní rozpočet [§ 6 odst. 1 písm. n)]. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 500 
Kč, se nevyměří.  
  
 (11) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají finanční úřady 
podle daňového řádu24a). Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení 
rozpočtové kázně postavení daňového subjektu. Finanční úřad poskytuje na vyžádání 
informace získané při správě odvodů správnímu orgánu, který rozhodl o poskytnutí 
prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního 
fondu, a orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků, jakož i ke kontrole 
použití prostředků státního rozpočtu nebo jiných peněžních prostředků státu, jde-li o 
informace týkající se správy odvodu za porušení rozpočtové kázně; to platí i pro příslušný 
orgán Evropské unie a správní orgán, který se podílí na správě těchto prostředků 
poskytnutých ze zahraničí. Penále, které vzniklo v důsledku porušení rozpočtové kázně před 
vyměřením, je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvod a penále lze 
vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové 
kázně.  
  
 (12) Generální finanční ředitelství může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela 
nebo zčásti prominout odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním, s 
výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 
odst. 2 písm. a) a b).  
  
 (13) O prominutí nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo 
penále může Generální finanční ředitelství požádat fyzická osoba, právnická osoba nebo 
organizační složka státu, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, a to prostřednictvím 
finančního úřadu, který tento odvod nebo penále uložil. Žádost o prominutí nebo částečné 
prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, 
kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen. Lhůta 1 roku neběží 
ode dne  
  
a) podání návrhu na obnovu řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení 
obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí návrhu na obnovu řízení,  
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b) zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto 
řízení,  
  
c) zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do 
dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení o 
kasační stížnosti.  
   

HLAVA XIV 
 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ 
 

§ 73  
 

Poskytování státních záruk 
 
 Česká republika poskytuje státní záruky, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Za 
poskytnutí státní záruky zaplatí dlužník do státního rozpočtu 0,5 % ze zaručené částky, a to do 
30 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona, kterým byla státní záruka poskytnuta.  
  

§ 74 
 

Ručení státu 
 
 Za závazky příspěvkových organizací vzniklé v souvislosti s provozováním hlavní 
činnosti ručí stát.  
  

§ 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.  
  

§ 75a 
 
 Postup při dokončení řádného převodu daňových příjmů, které jsou určeny k rozdělení 
mezi státní rozpočet, kraje, obce a některé státní fondy a které již nebylo možno z časových 
důvodů převést z účtu státního rozpočtu na účty oprávněných příjemců do konce 
rozpočtového roku, upravuje zvláštní právní předpis.33)  
  

§ 75b 
 
 Generální finanční ředitelství vede centrální evidenci, v níž zpracovává údaje o 
dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných 
ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (dále jen 
"centrální evidence dotací"). Jejich poskytovatelé jsou povinni do centrální evidence dotací 
zaznamenávat údaje o nich a o jejich příjemcích, případně tyto údaje do ní přenášet z jiných 
evidencí, pokud obsahují stanovené údaje. Součást údajů o příjemci (fyzické osobě) je rodné 
číslo. Obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do centrální evidence dotací 
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a postupy a lhůty, které při tomto zaznamenávání a přenášení poskytovatelé plní, stanoví 
ministerstvo vyhláškou.  
  

Přechodná ustanovení 
 

§ 76  
 
 O použití zůstatků fondů rezerv a rozvoje okresních úřadů vykázaných ke dni 
účinnosti tohoto zákona rozhodne vláda.  
  

§ 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 § 14o 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.  
  

§ 78  
 
 Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo před účinností tohoto zákona a které 
bylo zjištěno za jeho účinnosti, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů. Penále, 
které v jednotlivých případech nepřesáhne 3 000 Kč, se neuloží.  
  

§ 79  
 
 Splátky vládních úvěrů poskytnutých před účinností tohoto zákona a splácených za 
jeho účinnosti jsou příjmem státního rozpočtu.  

§ 80  
 
 Státní fondy vzniklé podle dosavadních právních předpisů jsou povinny upravit své 
právní poměry v souladu s tímto zákonem do dvou let od nabytí jeho účinnosti.  
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Část zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném 

znění s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 18 
 
 (1) Ministerstvo zabezpečuje spolupráci České republiky s orgány Evropské unie v 
oblastech podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti a územní spolupráce.  
  
 (2) Ministerstvo po projednání s řídicími orgány v rámci Evropských strukturálních a 
investičních fondů vytváří jednotný národní rámec přijímaný usneseními vlády České 
republiky, kterým metodicky sjednocuje postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, 
monitorováním a vyhodnocováním programů těchto fondů.  
  
 (3) Postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním 
Programu rozvoje venkova zpracovává a vládě po projednání s Ministerstvem předkládá 
Ministerstvo zemědělství. Tyto postupy musí vycházet z jednotného národního rámce podle 
odstavce 2 a vytvářet podmínky pro naplňování povinností plynoucích z Dohody o partnerství 
uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou komisí o čerpání z Evropských strukturálních 
a investičních fondů (dále jen „Dohoda o partnerství“).  
  
 (4) Ministerstvo po projednání s řídicími orgány15) vydává řídicí akty závazné pro 
řídicí orgány operačních programů, kterými metodicky sjednocuje postupy spojené s 
přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním těchto programů. V případě, 
že po projednání s řídicími orgány operačních programů nebude dosaženo shody mezi 
Ministerstvem a řídicími orgány operačních programů, rozhodne o rozporech vláda na návrh 
Ministerstva.  
  
 (5) Monitorovací systém podle přímo použitelného předpisu Evropské unie16) je 
veřejným informačním systémem veřejné správy a jeho správcem je Ministerstvo. 
Monitorovací systém zajišťuje vzájemnou komunikaci subjektů implementační struktury a 
informační zabezpečení činností a procesů souvisejících především s  
  
a) přípravou a naplňováním Dohody o partnerství,  
  
b) přípravou a uplatňováním finančních, programových, popřípadě jiných nástrojů 
vymezených metodickými dokumenty Ministerstva.  
  
 (6) Monitorovací systém se využívá v oblasti hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti také pro informační zabezpečení činností a procesů souvisejících s  
  
a) přípravou, plánováním, řízením, monitorováním, podáváním zpráv a vyhodnocováním 
operačních programů,  
  
b) vyhlašováním výzev k podávání žádostí o dotace nebo návratné finanční výpomoci,  
  
c) předkládáním žádostí o dotace nebo návratné finanční výpomoci, žádostí o platbu, 
změnových hlášení a dalších obdobných dokumentů,  
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c) doručením žádostí o dotace nebo návratné finanční výpomoci, rozhodnutí v řízení 
o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, žádostí o platbu, změnových 
hlášení a dalších obdobných dokumentů, 
  
d) přípravou, plánováním, řízením, monitorováním, podáváním zpráv a vyhodnocováním 
projektů v průběhu jejich celého životního cyklu včetně vymezené doby udržitelnosti,  
  
e) plánováním a řízením kontrol programů a projektů.  
  
 (7) Pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskou unií na úrovni státu je pro 
programové období 2007-2013 zřízen Řídicí a koordinační výbor. Jeho členy jsou delegovaní 
zástupci dotčených ministerstev, krajů, podnikatelů, odborů, nestátních neziskových 
organizací a dalších právnických osob. Podrobnosti týkající se složení, působnosti, organizace 
a činnosti Řídicího a koordinačního výboru stanoví jeho statut a jednací řád, který na návrh 
Ministerstva schvaluje vláda.  
  
 (8) Zřizuje se Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen „Rada“), 
která je poradním orgánem vlády. Předsedou Rady je předseda vlády. Jejími členy jsou 
zástupci ústředních orgánů státní správy a zástupci poradních a pracovních orgánů vlády. 
Podrobnosti týkající se složení, působnosti, organizace a činnosti Rady stanoví její statut, 
který schvaluje vláda.  
  
 (9) Rada projednává zejména  
  
a) zajištění souladu realizace programů Evropských strukturálních a investičních fondů vůči 
Dohodě o partnerství a vůči strategickým dokumentům České republiky a Evropské unie,  
  
b) přínosy jednotlivých politik Evropské unie, tj. politiky soudržnosti, politiky rozvoje 
venkova a rybářské politiky pro účely plnění priorit financování Dohody o partnerství,  
  
c) věcná rozhraní a návaznosti mezi programy spolufinancovanými Evropskými 
strukturálními a investičními fondy se zaměřením na zajištění synergických efektů,  
  
d) návrhy řešení závažných problémů a řízení rizik v programech, systémová opatření nutná 
pro řádnou a efektivní realizaci politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a rybářské 
politiky,  
  
e) aktualizace Dohody o partnerství a informace o změnách programů Evropských 
strukturálních a investičních fondů spojených se změnami platného rozdělení finančních 
prostředků mezi programy.  
  
 (10) Rozdělení finančních prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů 
v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti mezi operačními programy a návrhy 
případných změn platného rozdělení finančních prostředků schvaluje vláda na návrh 
Ministerstva po předchozím projednání s Radou.  
  
 (11) V oblasti podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti je poskytovatelem 
dotace nebo návratné finanční výpomoci z Evropských strukturálních a investičních fondů 
podle zvláštních právních předpisů17) řídicí orgán podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie15), nebo jiný řídicím orgánem písemně pověřený subjekt.  
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 (12) Poskytovatelé dotace podle odstavce 11 jsou povinni poskytnout Ministerstvu na 
jeho výzvu podklady potřebné pro naplňování cílů Dohody o partnerství.  
  
 (13) V oblasti podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti řídicí orgán vydává 
řídicí akty, kterými stanovuje postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, kontrolou, 
monitorováním a vyhodnocením operačního programu. Tyto řídicí akty jsou pro 
zprostředkující subjekt13) závazné.  
  
 (14) Města Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Olomouc a hlavní město 
Praha zpracovávají a naplňují udržitelné městské strategie18). Za tímto účelem mohou 
uzavírat s dalšími obcemi veřejnoprávní smlouvy19). Správním orgánem pro řešení sporů z 
těchto smluv je Ministerstvo.  
  
 (15) Řídicí orgán15) s výjimkou řídicího orgánu Operačního Programu Praha - pól 
růstu pověří města uvedená v odstavci 14 funkcí zprostředkujícího subjektu. Funkci 
zprostředkujícího subjektu vykonávají města uvedená v odstavci 14 v přenesené působnosti. 
Věcná působnost při výkonu funkce zprostředkujícího subjektu je vázána vždy na udržitelnou 
městskou strategii18), za jejíž provádění je každé z pověřených měst uvedených v odstavci 14 
odpovědné, a zahrnuje výběr operací. O výběru operací vydává pro účely řízení o poskytnutí 
dotace závazné stanovisko.  
  
 (16) K pověření měst podle odstavce 15 dochází uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy20), která upraví také vztahy mezi řídicím orgánem a městem pověřeným výkonem 
funkce zprostředkujícího subjektu včetně způsobu financování. K souhlasu s uzavřením každé 
z těchto smluv a k řešení sporů z nich vzniklých je příslušný ministr stojící v čele ministerstva 
pověřeného řízením operačního programu, které je stranou této smlouvy.  
  
 (17) Město je povinno nahradit státu škodu způsobenou při výkonu funkce 
zprostředkujícího subjektu podle odstavce 15. Při vymáhání této škody se postupuje podle 
občanského soudního řádu.  
 
 (18) Dokument podle odstavce 6 písm. c) se považuje za doručený okamžikem, 
kdy se do monitorovacího systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, která má s 
ohledem na rozsah svého oprávnění v rámci monitorovacího systému přístup k 
dokumentu. 
 
 (19) Nepřihlásí-li se do monitorovacího systému žadatel nebo jím pověřená osoba 
ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do monitorovacího systému, považuje 
se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný 
právní předpis náhradní doručení. 
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