
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 13. 12. 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 11. 1. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Druh Připomínky Vypořádání 
Pardubický kraj Z § 14 odst. 4 – požaduji doplnění nového bodu l) způsob 

zaúčtování dotace v účetnictví příjemce, který je ÚSC, tj. 
jednoznačně definovanou rozpočtovou skladbu (příjmovou 
položku), UZ (účelový znak). 
 
Obdobnou povinnost poskytovatele dotace doplnit i do § 19 k 
dotacím, které jsou poskytovány obcím prostřednictvím kraje, 
kdy poskytovatel dotace jednoznačně definuje způsob zaúčtování 
dotace u kraje, jako průtokového místa, a u obcí, jako konečných 
příjemců. 
 
Tato připomínka je zásadní a navazuje na předchozí jednání 
pracovníků MF ČR s pracovníky krajů. Na těchto jednáních byl 
jednoznačně definován problém nejednotného účtování o 
přijatých transferech, velké rozdíly v účtování konkrétního typu 
dotace mezi kraji. Nastavení jednotného způsobu účtování nejen, 
že zvýší vypovídací schopnost účetních a finančních výkazů, 
zjednoduší proces slaďování účetnictví a tvorby jednotné účetní 
metodiky Ministerstva financí ČR, usnadní kontroly PAP, 
přispěje ke stabilizaci účetnictví, rozpočtu a výkaznictví v ČR 
apod. 

Vysvětleno. Není předmětem navrhované novely. 
Tyto údaje mohou uvádět poskytovatelé do 
rozhodnutí již nyní a jde tedy o metodickou věc. 
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Mám připomínku k ustanovení § 14l, kde jsou uvedeny lhůty pro 
odvolání – z návrhu přímo nevyplývá, zda se jedná o kalendářní 
nebo pracovní dny. V důvodové zprávě sice je uvedeno, že to jsou 
kalendářní dny, ale navrhujeme tady uplatnit dny pracovní 
(obdobně jako je to v daňovém řádu).   
Navrhuji vypustit v ustanovení § 14 odst. 4 písm. a) požadavek na 
rodné číslo, pokud se jedná o rozhodnutí, které má blíže k 
rozhodnutí podle správního řádu, který uvádět rodné číslo 
nevyžaduje, spíše než k rozhodnutím vydávaným podle daňového 
řádu, který rodné číslo považuje za identifikátor. Zvlášť pokud 
ani zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů nepožaduje identifikovat příjemce pomocí rodného čísla, 
neboť postačí datum narození.  
Navrhujeme, aby při vyhlašování výzev postupem dle 
navrhovaného ustanovení § 14i byla z důvodu zajištění rovného 
postavení žadatelů stanovena minimální zákonná lhůta pro podání 
žádosti obdobně jako je tomu v případě ustanovení § 10c odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to tak, aby první 
věta zněla: Činí-li poskytovatel výzvu k podání žádosti o 
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci na úřední 
desce nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup, je možné 
žádost podle § 14 odst. 3 podat až po tomto zveřejnění zveřejní 
výzvu nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí 
podle § 14 odst. 3. 

Ustanovení o odvolání bylo z návrhu vypuštěno. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
Je stanoveno, že obsah výzvy musí být dostupný 
po dobu minimálně 30 dnů. 

Hlavní město Praha D Obecně: 
Návrh zákona zavádí možnost odvolání proti rozhodnutí státu o 
dotaci, avšak, podle našeho názoru,  
bez možnosti použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Není proto zřejmé, proč jsou ve 
druhém bodu obecné části Důvodové zprávy zmiňovány 2 
navrhované varianty možného řešení (jakoby návrh řešení byl 
alternativní), přičemž obě varianty pracují s námitkami  

Odvolání bylo z návrhu vypuštěno. Řízení bude 
jednostupňové. 
 
 
Varianty již zmiňovány nejsou. 
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proti rozhodnutí, což neodpovídá návrhu zákona. Doporučujeme 
proto přepracování uvedené části Důvodové zprávy, resp. její 
uvedení do souladu s návrhem zákona. Dále doporučujeme „Části 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném 
znění s vyznačením navrhovaných změn“ upravit tak, aby rovněž 
byly v souladu  
s návrhem zákona (viz např. § 44). 

D K čl. I: 
K úvodní větě: 
V souladu s čl. 64 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „zákona č. 267/2006 Sb.,“ vypustit. 

Vysvětleno. Je i v předchozí novele. 

D K bodu 2 (§ 14 odst. 3): 
Doporučujeme: 
- v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády slovo „textu“ vypustit, 
- slovo „dle“ nahradit slovem „podle“. 

Akceptováno. 

D K bodu 8 (§ 14h odst. 1, § 14k odst. 4, § 14m a § 14q): 
Doporučujeme: 
- v § 14h odst. 1, § 14k odst. 4, § 14m a § 14q odst. 1, v 
souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, normativní 
odkaz na jiný právní předpis doplnit odkazem na poznámku  
pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto jiného právního 
předpisu nebo jeho ustanovení; 
- v § 14k odst. 4 slovo „dle“ nahradit slovem „podle“, 
- v § 14q odst. 2, v souladu s čl. 45 odst. 4 a čl. 70 
Legislativních pravidel vlády, slova „§ 19  
až 26, § 29 až 35, § 37, § 39, § 40, § 66, § 71 odst. 2 písm. a), § 
74, § 77 až 79, § 94 až 99,  
§ 136, § 149, § 153, části čtvrté, § 175 a § 177“ nahradit slovy: 
„19 až 26, 29 až 35, 37, 39, 40, 66, § 71 odst. 2 písm. a), § 74, 77 
až 79, 94 až 99, 136, 149, 153, části čtvrté,  
§ 175 a 177“ a doplnit normativní odkaz na jiný právní předpis 
včetně odkazu na příslušnou poznámku pod čarou; 

Částečně akceptováno. 
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- na konci textu doplnit tečku. 
D K čl. II: 

V souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme ve druhém odstavci slovo „jedna“ nahradit číslem. 

Text byl změněn. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

D 1. K bodu 2 
Doporučujeme slova „podklady dle dříve zveřejněných“ nahradit 
slovy „údaje a podklady podle dříve uveřejněných“. Navržená 
změna je obecnější a lépe vyjadřuje požadovaný účel ustanovení, 
aby každý poskytovatel mohl stanovit své požadavky na obsah 
žádosti o dotaci či návratnou finanční výpomoc.  

Text byl změněn. 

D 2. K bodu 3:  
Doporučujeme následující znění úvodní věty odstavce 4: 
„Vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, jehož 
výroková část obsahuje“. Text zákona by měl obsahovat jasné 
vyjádření skutečnosti, že poskytovatel vydá rozhodnutí.  

Text byl změněn. 

Z 3. K bodu 8 - § 14h odst. 4:  
V odstavci 4 je stanovena lhůta pro dodání dokladů. V tomto 
ustanovení však postrádáme možnou sankci (následek) za 
nedodání těchto dodatečných podkladů. Jsou-li takové dodatečné 
podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí, je zřejmé, že žadatel, 
který je na výzvu a ve stanoveném termínu nedodá, nemůže 
dotaci obdržet, a měl by být tedy z dotačního řízení vyřazen. 
Doporučujeme obdobnou úpravu jako je v odstavci 3, případně na 
tento odstavec odkázat.  
 
Dále máme výhrady k větě druhé, její první části. Jsme toho 
názoru, že v dané fázi dotačního řízení není vhodné, aby měl 
poskytovatel neomezenou možnost doporučovat žadatelům 
úpravu žádosti, aniž by bylo specifikováno, za jakých podmínek k 
tomu může dojít. Je zde prostor pro netransparentní jednání, které 
např. může být napadnuto při nově zavedené možnosti odvolání. 
Žadatelé, kteří jsou takto vyzváni k úpravě žádosti, tj. k jejímu 
„vylepšení“, získávají neoprávněnou výhodu oproti těm, kteří k 

Žadateli, který nedodá podklady vyžadované 
podle tohoto ustanovení, bude zřejmě žádost 
zamítnuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změněno tak, že při splnění tohoto požadavku 
poskytovatele je pravděpodobné, že bude žádosti 
vyhověno.     
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tomu vyzváni nejsou (a nemohou se takové výzvy ani dovolávat). 
Ustanovení odstavce 3 a 4 dle našeho názoru dostatečně řeší 
možnost úpravy žádosti a její doplnění v souladu s podmínkami 
pro poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci. Větu 
druhou odstavce 4 proto navrhujeme zrušit.  
Tato připomínka je zásadní.  

D 4. K bodu 8 - § 14k odst. 1:  
Dotace ze státního rozpočtu, které poskytuje Ministerstvo 
spravedlnosti, jsou poskytovány na činnosti, které probíhají po 
celý rok – projekty jsou od ledna do prosince daného roku. 
Rozhodnutí o dotaci jsou ale vystavována nejdříve v únoru 
příslušného roku (důvodem je, že podmínkou pro vydání 
rozhodnutí je řádné vyúčtování dotace za předchozí rok, které 
příjemci dokládají do konce ledna) a finanční částka je v ideálním 
případě příjemci převedena do konce března. Příjemci jsou tak de 
facto nuceni svou činnost hrazenou z dotace předfinancovat. 
Vyplatit dotaci dopředu, třeba i zálohově, však kvůli dalším 
pravidlům (zejména kontrola vyúčtování předchozí dotace) 
nepovažujeme za reálné. Ustanovení odstavce 1 proto může být v 
praxi problémové z hlediska možného důvodu pro odvolání ze 
strany příjemce, tj. že je mu dotace či návratná finanční výpomoc 
poskytována v rozporu s tímto ustanovením (pozdě). 
Předpokládáme, že obdobný problém s vyplácením dotace 
pravděpodobně vznikne i na straně dalších poskytovatelů dotací 
ze státního rozpočtu. Doporučujeme proto doplnění odstavce 1 o 
ustanovení, které by umožňovalo vydání rozhodnutí i v průběhu 
dotačního období (v souladu s podmínkami pro poskytování 
dotací), a to na celé dotační období, tj. finanční prostředky by 
byly poskytnuty sice v průběhu kalendářního roku, ale bylo by 
možné je použít ke krytí nákladů nejen budoucích, ale i těch, 
které již byly vynaloženy. Věta druhá odstavce 1 tuto možnost dle 
našeho názoru jednoznačně nepřipouští.  

Příslušná věta byla vypuštěna. Poskytovatel bude 
povinen v případě, že dotaci poskytne, postupovat 
bez zbytečných průtahů. 

D 5. K bodu 8 - § 14q:  
S přihlédnutím k množství ustanovení, která jsou (a budou) ze 

Akceptováno. 
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správního řádu aplikovatelná, bychom za vhodnější konstrukci 
považovali aplikaci správního řádu s vyloučením ustanovení, 
která se nepoužijí, resp. u určitých ustanovení odlišnou úpravu, 
tak jak je navrhováno.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Z 1. Ve znění § 14l – Odvolání. 
V § 14l požadujeme vyloučit soudní přezkum obdobně jako v § 
54 odst. 8, který se týká finančních vztahů zřizovatele a 
příspěvkových organizací. 
Poskytovatelé (nenárokových) dotací by se mohli dostat 
do neřešitelné situace, pokud by rozhodnutí o neposkytnutí dotace 
bylo zrušeno ve správním soudnictví a následně by poskytovatel 
dotace shledal, že dotace měla být poskytnuta (byť jen z části) a 
dotační prostředky určené k rozdělení v příslušném období by 
byly však již zcela vyčerpány. V důsledku neposkytnutí dotace by 
příslušný projekt, který měl být financován z dotace, nebyl 
v daném období realizován. 

V návrhu bude zavedeno jednostupňové řízení u 
poskytovatele  s tím, že soudní přezkum bude 
umožněn. 
Soudy podle našeho názoru mohou zkoumat 
pouze procesní, nikoliv věcnou stránku 
poskytování dotací. 
Bude navrženo, aby poskytovatel dotace mohl 
rozhodnout o poskytnutí dotace tam, kde původně 
rozhodl o zamítnutí žádosti. 

Z 2. Ve znění § 14l – Odvolání 
Požadujeme, aby v návrhu změny zákona byl plně zachován § 14l 
(6) Proti rozhodnutí o odvolání nelze podat opravný prostředek. 
Tento bod plně nahrazuje současně platný § 14 bod (5) Na 
rozhodnutí podle odstavce 4 se nevztahují obecné předpisy a 
správním řízení 15) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. 

Navrhuje se vypustit. 

Z 3. Doplnění důvodové zprávy 
Dále požadujeme doplnit důvodovou zprávu o závěrečnou zprávu 
z hodnocení dopadu regulace (RIA) o odůvodnění výše 
uvedeného vyloučení a o vysvětlení dopadů rozhodnutí správních 
soudů a možných postupů poskytovatelů dotací ve shora 
nastíněných situacích. Důvodová zpráva a závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadu regulace (RIA) by měly zohlednit i 
nenárokovost některých dotací. 

Rozpočtová pravidla vycházejí z toho, že dotace a 
návratné finanční výpomoci jsou nenárokové. 
Pokud mají být nárokové, musí tak stanovit 
zvláštní právní předpis. Takovým zvláštním 
právním předpisem by musel být podle našeho 
názoru zákon. 

Z 4. Nesouhlasíme se zajištěním finančních prostředků Tato problematika bude řešena v návaznosti na 
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a personálních zdrojů v rámci stávajícího rozpočtu a aktuálních 
personálních kapacit v rámci zdrojů kapitol. Změny v procesu 
poskytování dotací budou zásadního charakteru a nárůst nákladů 
a personálního zajištění vyplývající se změny zákona nelze 
přenášet na poskytovatele dotací, zejména ne na poskytovatele 
velkého objemu a počtu dotací, mezi které Ministerstvo průmyslu 
a obchodu patří. 

konkrétní podobu návrhu. MPO by mělo říci, 
kolik lidí bude potřebovat. 

D 1. V § 14l odst. 2 doporučuje doplnit text „Není-li odvolání 
vyhověno…“ tak, že zní:“ Není-li odvolání plně vyhověno 
…“. 

Bude vypuštěno. 

D       2. V § 14l odst. 2 doporučujeme prodloužit lhůtu ze 7 dnů 
na 10 dnů. Lhůta 7 dnů se nám jeví jako nedostatečná 
pro rozhodnutí o odvolání podle V § 14l odst. 1. 

Bude vypuštěno. 

D Z předložených variantních řešení, uvedených v RIA, 
se přikláníme k variantě 4, kterou považujeme za kompromisní 
řešení mezi judikaturou Nejvyššího správního soudu a potřebami 
orgánů veřejné moci. Nelze však vyloučit, že aplikace těchto 
ustanovení bude v budoucnu opět předmětem soudního přezkumu 

Materiál byl změněn. 

Úřad vlády - 
OKOM 

D Po stránce formální: 
Předkladatel splnil jen částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění - viz připomínky níže. 
Vztah k právu EU by měl být v obecné části důvodové zprávy 
uveden. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Provádění rozpočtové politiky a odpovědnost za ně patří v 
Evropské unii do kompetencí členských států. 
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Pokud však jde o čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, 
toto podléhá základnímu právnímu rámci, který tvoří jak primární 
právo EU (zejména čl. 317 Smlouvy o fungování Evropské unie - 
sdílené řízení hospodaření s těmito finančními prostředky mezi 
Evropskou komisí a členskými státy a odkaz na zásady řádného 
finančního řízení), tak předpisy práva sekundárního – základem je 
tzv. Finanční nařízení EU  (čl. 59 - sdílené řízení s členskými 
státy ad.) a dále řada přímo použitelných předpisů z oblasti 
poskytování finanční pomoci z rozpočtu EU  obsahujících 
pravidla čerpání finančních prostředků vztahující se k daným 
fondům EU. 
Kontrolu postupů, pokud jde o využívání fondů EU dle výše 
uvedených pravidel práva EU, provádí Evropská komise. 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Obecně 
Vzhledem k pravidlům práva EU lze konstatovat, že členským 
státům je uložena zejména obecná povinnost dbát na předcházení 
nesrovnalostí, které zahrnují jakékoli porušení právního předpisu 
(unijního nebo vnitrostátního), v jehož důsledku by mohl být z 
rozpočtu EU uhrazen neoprávněný výdaj – v podrobnostech např. 
čl. 122 odst. 2 nařízení EU č. 1303/20132.  
Předpisy sekundárního práva EU dále členským státům ukládají 
přijmout opatření v oblasti systémů řízení a kontroly programů 
EU tak, aby tyto programy/fondy EU byly využívány zákonně a 
řádně (srov. základní zásady systémů řízení a kontroly uvedené v 
čl. 72 výše cit. nařízení EU č. 1303/2013, včetně písm. h) ). 
Dále, pokud jde o vyšetřování nesrovnalostí v souvislosti s 
čerpáním prostředků z rozpočtu EU, právo EU stanoví v prvé řadě 
odpovědnost členského státu a přímo použitelné předpisy EU pak 
stanoví další podrobnosti, např. pokud jde o finanční opravy, 
které jsou v případech zjištěných ne-srovnalostí členské státy 
povinny provést. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesrovnalost není pojmem používaným 
v rozpočtových pravidlech. 
 
 
 
 
Kontrola není předmětem návrhu. 
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K jednotlivým ustanovením: 
K bodu 8 - § 14g a násl.:  
Návrhem se do rozpočtových pravidel dopracovávají procesní 
ustanovení týkající se také poskytování dotací na úhradu výdajů 
krytých z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů 
států Evropského hospodářského prostoru. 
Úprava postupů vycházejících ze zásad, na které poukazuje 
konzistentně i vnitrostátní judikatura, přispěje ke zlepšení 
aplikace zákona a transparentnosti dotačního procesu, tím i k 
omezení možných nesrovnalostí vzhledem k prostředkům z 
rozpočtu EU. 
 
Závěr: 
Návrh není předkládán jako implementační, vztah předmětu 
úpravy k pravidlům stanoveným právem EU tu však je, viz 
připomínky uvedené shora. Doporučujeme v tomto smyslu 
doplnit důvodovou zprávu. 
Rozpory s právem EU nebyly shledány. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zlínský kraj Z 1) K § 14 odst. 3, § 14g, 14h, 14i, 14l a 14p -  navrhujeme 
slovo „příjemce“ nahradit slovem „žadatel“ 

Odůvodnění:   
Navrhujeme ponechat v textu ustanovení § 14 pojem „žadatel“ 
namísto nově navrhovaného pojmu „příjemce“ a v textu § 14g, 
14h, 14i, 14l a 14p nahradit pojem „příjemce“ pojmem „žadatel“. 
Příjemcem je až úspěšný žadatel o dotaci. Používání pojmu 
„příjemce“ před rozhodnutím o poskytnutí dotace či návratné 
finanční výpomoci je značně zavádějící. V dokumentech „řešících 
zamítnutí“ žádosti o dotaci/ návratnou finanční výpomoc by pak 
používání zákonného pojmu příjemce vyznělo zcela absurdně.  

Navrhuje se použít legislativní zkratku „žadatel o 
dotaci“. 

Z 2) K § 14h odst. 4 - navrhujeme vypustit poslední větu 

Odůvodnění:  
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby byl poskytovatel oprávněn 

Je změněno následovně: „Poskytovatel rovněž 
může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, 
lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude 
vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto 
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doporučit příjemci úpravu žádosti. V případě, že bude žádost trpět 
vadami nebo nebude mít zákonné náležitosti, je dle našeho názoru 
dostatečné řešení obsaženo v odst. 3. V ostatních případech by 
poskytovatel neměl obsah žádosti nijak „ovlivňovat“, neboť 
takový postup by se mohl jevit žadatelům, kteří tuto výzvu 
neobdrží, jako diskriminační, tj. jednalo by se o postup, který by 
mohl způsobit nerovné podmínky pro žadatele.  

doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou 
žádost.“. 

Z 3) K § 14i -  navrhujeme  text o náležitostech výzvy vypustit a 
přesunout např. do § 14, a požadavky obsažené ve výzvě 
taxativně vymezit 

Odůvodnění:  
Ustanovení o náležitostech výzvy je zde dle našeho názoru 
zařazeno nesystematicky. Mělo by být upraveno v samostatné 
části, která neupravuje řízení o poskytnutí dotace/NFV.  
Požadavky obsažené ve výzvě by měly být vymezeny taxativně. 
V opačném případě by nebylo zřejmé, ve kterém případě může 
poskytovatel volit postup dle § 14h odst. 3 (zastavení řízení pro 
nedostatky žádosti), a kdy má být postupováno dle § 14i odst. 2 
(nezahájení řízení z důvodu nedodržení požadavků uvedených ve 
výzvě). 

Vysvětleno. Vyhlášení výzvy souvisí s procesem 
poskytování dotací. Vzhledem k různosti účelu 
dotací nelze obsah výzvy formulovat jinak. 

Z 4) K § 14i odst. 2 a 3 -  navrhujeme sjednocení institutů 
 
Odůvodnění: 
Není nám zřejmý důvod, proč zpracovatel považuje za nutné 
rozlišovat u obdobných situací dva procesní instituty „zastavení 
řízení“ (§ 14h odst. 3) a „nezahájení řízení“ (§ 14i odst. 2 a § 
14p). Zavádění právní domněnky nezahájení řízení do současné 
právní úpravy podle nás nepřináší žádný efekt, jelikož 
poskytovatel musí činit v obou případech naprosto stejné úkony 
se stejným výsledkem (tj. poskytovatel vydá písemnou informaci, 
proti které nelze podat opravný prostředek). Nejedná se tedy o 
zjednodušení administrativy, jak je uváděno v důvodové zprávě. 

Akceptováno. Použije se pouze zastavení řízení. 

Z 5) K § 14j odst. 4 věta první – navrhujeme vypustit text „a Akceptováno. 
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úvahy, kterými se poskytovatel řídil při jejich hodnocení a při 
výkladu právních předpisů“ 

Odůvodnění:   
Zpracovatel u tohoto ustanovení nelogicky převzal doslovnou 
úpravu uvedenou ve správním řádu. Správní řízení však mají 
zcela jinou povahu než rozhodování o poskytnutí dotace/NFV, 
jelikož na dotaci ani NFV není právní nárok a poskytovatel při 
rozhodování o jejich poskytnutí nevykládá žádné právní předpisy.  

Z 6) K § 14k – nesrozumitelné a nadbytečné ustanovení – 
navrhujeme přeformulovat 

Odůvodnění:   
Nedoporučujeme uvádět lhůtu pro vydání rozhodnutí. Lhůta pro 
vydání rozhodnutí by měla být uvedena ve výzvě. U 
individuálních dotací případně navrhujeme uvést lhůtu „bez 
zbytečného odkladu s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem“. 
Pro zamítnutí i přidělení dotace/NFV by měla být lhůta stejná, 
jelikož o zamítnutí a poskytnutí bude rozhodováno zpravidla ve 
stejném čase.  
Duplicita odstavce 2 (dovětek – „a tyto prostředky byly zahrnuty 
do vydaných rozhodnutí“) a odstavce 3. 
Odstavec 3 je dle našeho názoru upraven vágně a je zde zcela 
nadbytečný, jelikož je logické, že je rozdělení ukončeno, pokud 
jsou prostředky vyčerpány anebo pokud poskytovatel žádné jiné 
žádosti vyhovět nemůže. Druhá věta v odstavci 3 navíc není 
v praxi u individuálních dotací/NFV aplikovatelná. 
Pokud zpracovatel považuje za nutné upravit lhůtu pro rozhodnutí 
o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci či zamítnutí 
žádosti přímo v textu zákona, bude nutné znění navržené odst. 1 
až 3 přepracovat ve smyslu výše uvedeného, neboť nyní působí 
text poněkud zmatečně a nesrozumitelně.  

Částečně akceptováno. U vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace se lhůta bude řídit ustanovení § 
6 správního řádu. 

Z 7) K § 14l odst. 1 - navrhujeme v textu výslovně upravit, že 
odvolání lze podat pouze proti rozhodnutí o zamítnutí 

Odvolání bylo z návrhu vypuštěno. Řízení bude 
pouze jednostupňové. 
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žádosti v celém rozsahu 

Odůvodnění:  
Nesouhlasíme s tím, aby bylo možné podávat odvolání i proti 
rozhodnutí, kterým bylo vyhověno žádosti o dotaci/NFV pouze 
částečně, tj. dotace/NFV byla poskytnuta v nižší než požadované 
výši. Jednalo by se o zbytečnou administrativní zátěž pro 
poskytovatele dotace. V § 14j odst. 1 se sice uvádí, že se za 
poskytnutou považuje i dotace/NFV poskytnutá v nižší než 
požadované výši. § 14l již ale nerozlišuje mezi pozitivním a 
negativním rozhodnutím o dotaci/NFV a důvodová zpráva k § 14l 
výslovně počítá s případy, kdy se příjemce odvolá z důvodu, že 
nedostal celou požadovanou částku. 

Z 8) K § 14l odst. 4 a 5 – návrh na doplnění 

Není řešena situace, kdy odvolací orgán shledá, že napadené 
rozhodnutí není v rozporu s právními předpisy ani věcně 
nesprávné, odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Ze znění § 14l 
vyplývá pouze varianta zrušení rozhodnutí anebo zamítnutí 
odvolání pro nedůvodnost. § 14q odst. 2 navíc vylučuje 
subsidiární aplikaci § 90 odst. 5 SŘ. 

Ustanovení vypuštěno. 

Z 9) K § 14l -  návrh na doplnění 

Do návrhu znění § 14l doporučujeme doplnit, co přesně 
přezkoumává odvolací orgán, zda pouze soulad napadeného 
rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, 
s právními předpisy či zda je oprávněn přezkoumávat i skutkovou 
stránku věci.  
Dále doporučujeme doplnit informaci, zda je poskytovatel dotace 
při vydání nového rozhodnutí vázán právním názorem odvolacího 
orgánu. 

Ustanovení vypuštěno. 

Z 10) K § 14q odst. 2 -  návrh na doplnění  

Odůvodnění:  
V textu návrhu zákona chybí ustanovení, kdy rozhodnutí o 

Přístup byl změněn. Subsidiárně se použije 
správní řád. 
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ne/poskytnutí dotace/NFV nabývá právní moci. Ustanovení § 14q 
odst. 2 vylučuje subsidiární aplikaci § 73 správního řádu, ale 
novela zákona č. 218/2000 Sb. sama nabytí právní moci 
neupravuje.  
 

D K § 14h odst. 3 - doporučujeme znění první věty upravit 
takto:  
„Nemá-li žádost všechny náležitosti podle § 14 odst. 3 nebo trpí-
li žádost vadami, vyzve poskytovatel příjemce k doplnění žádosti 
nebo k odstranění jejich vad a poskytne k tomu příjemci 
přiměřenou lhůtu.“ 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na další část věty, kdy se rozlišuje mezi doplněním 
žádosti a odstraněním vad, se začátek věty jeví jako neúplný. 
Doporučujeme doplnit text „Nemá-li žádost všechny náležitosti 
podle § 14 odst. 3“. 

Je upraveno tak, že není pravidlem vyzývat 
k odstranění vad.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

D 1) Obecně: 
  
MZV požaduje, aby úprava řízení souvisejícího s poskytováním 
dotací nebo návratných finančních výpomocí byla pojata tak, aby 
neznamenala pro jejich poskytovatele neúměrnou administrativní 
zátěž, a ani v podstatě neznemožnila jejich účel, a proto navrhuje: 
 
a) aby povinnost poskytovatele vydat rozhodnutí o zamítnutí 
žádosti o dotaci nebo návratné finanční výpomoci byla omezena 
na rozhodování o dotacích nebo návratných finančních 
výpomocích, na něž je právní nárok, tzn. o těch, u nichž je tak 
stanoveno ve zvláštním právním předpisu; 
 
b) aby lhůta pro podání opravného prostředku proti meritornímu 
rozhodnutí byla zkrácena, z 10 kalendářních dnů například na 5, a 
to za účelem zrychlení příslušného řízení;  
 

Vysvětleno. Řízení bude jednostupňové. Soudní 
přezkum zůstane zachován. 
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c) aby navrhovaná úprava přinejmenším obsahovala výluku 
soudního přezkumu, a to opět v případě řízení o dotacích nebo 
návratných finančních výpomocí, na které není právní nárok. 
Proto navrhuje, aby navržené ust. § 14l bylo doplněno o nový 
odstavec, popř. byl do normativního textu vložen samostatný 
paragraf (za uvedené ustanovení nebo za navrhované ust. § 14q), 
tohoto znění: 
„Pokud se vede řízení o dotaci nebo návratné finanční výpomoci, 
na kterou není právní nárok, je z rozhodování soudů ve správním 
soudnictví vyloučena informace o zastavení řízení podle § 14h 
odst. 3, informace o nezahájení řízení podle § 14i odst. 2 a 
rozhodnutí podle § 14j odst. 1.“ 
Tyto připomínky jsou zásadní.  
 
Odůvodnění:  
Byť se v důvodové zprávě i ve shrnutí závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace (RIA) uvádí, že aplikace (bez 
výjimky) správního řádu by znamenala velkou časovou náročnost 
procesu poskytování a značný nárůst administrativní zátěže 
poskytovatelů dotací, navržená procesní úprava dle MZV 
nerozptyluje tyto obavy. Navrhovaná právní úprava dle MZV 
nereflektuje ani názory účastníků porady, jež proběhla u 
předkladatele dne 11. prosince 2015, ani výsledky následných 
konzultací s jednotlivými poskytovateli dotací a návratných 
finančních výpomocí, které jsou, v obou zmíněných 
dokumentech, prezentovány v příslušné tabulce. Z ní vyplývá, že 
většina oslovených subjektů upřednostňovala buď ponechání 
současného stavu (tj. vydávání rozhodnutí pouze o vyhovění 
žádosti) nebo úpravu odůvodněného oznámení neúspěšnému 
žadateli o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, a to bez 
možnosti podání opravného prostředku.  
 
MZV není proti názoru, že je třeba doplnit postup při rozhodování 
o žádostech o dotaci nebo návratné finanční výpomoci a současně 
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vymezit vztah takového postupu vůči správnímu řádu, nicméně 
by taková úprava měla zohlednit kapacitní možnosti jejich 
poskytovatelů a jejich námitky, které zazněly na jednáních, jež 
jsou zmíněny v důvodové zprávě a ve shrnutí závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace (RIA), a to zejména v případě tzv. 
nenárokových dotací.  
 
Stávající ustanovení § 14 odst. 1, jež není navrhovanou úpravou 
dotčeno, uvádí, že: „Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 
není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak.“. Dle MZV by se zjednodušením řízení, a to zejména 
nevyhotovováním rozhodnutí o zamítnutí tzv. nenárokových 
dotací nebo návratných finančních výpomocí, předešlo k 
neúměrnému zvýšení administrativy u většiny poskytovatelů 
dotací nebo návratných finančních výpomocí, a vyšlo tak vstříc 
jejich výše zmíněným požadavkům.    
 
Návrh zákona obsahuje m.j. úpravu zastavení řízení v případě 
neodstranění vad žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci, a to odůvodněnou informací o zastavení 
řízení, proti níž nelze podat opravný prostředek – v ust. § 14h 
odst. 3. Vyloučení opravného prostředku je odůvodněno zájmem 
na nezdržování řízení o dalších žádostech, nicméně se ve zvláštní 
části důvodové zprávy připouští soudní přezkum takového 
postupu poskytovatele, aniž by se řešily (nastínily) konsekvence 
případného soudního rozhodnutí o nezákonnosti rozhodnutí 
(informace) poskytovatele dotace nebo návratné finanční 
výpomoci. Obdobně je tomu u navrhované informace o 
nezahájení řízení v případě žádosti, jež nesplňuje požadavky 
obsažené ve výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci, jež je činěna prostřednictvím úřední 
desky nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rozbor, 
nebo alespoň nástin důsledků soudního přezkumu „v neprospěch“ 
poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci absentuje 
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i v případě meritorního rozhodnutí poskytovatele podle 
navrhovaného ust. § 14j. 
 
Vyloučením výše uvedených rozhodnutí ze soudního přezkumu, 
což je nutno učinit přímo v normativním textu (vycházeje z ust. § 
6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dle kterého: „Z 
rozhodování soudů ve správním soudnictví jsou vyloučeny věci, o 
nichž to stanoví tento nebo zvláštní zákon.“) lze dle MZV také 
předejít řešení případných kompenzací pro žadatele o dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc, jimž byla vydána zamítavá 
meritorní rozhodnutí nebo rozhodnutí/informace  o nezahájení 
příslušného řízení či jeho zastavení.   

Z 2) K ust. § 14i: 
 
MZV požaduje vysvětlit, zda navržené ustanovení lze vztáhnout, 
alespoň částečně, na tzv. “dotační výběrové řízení”, v jehož rámci 
příjem a zpracování žádostí o dotaci v současné době probíhá 
hromadně a s jednotlivými předkladateli není zpravidla vedená 
individuální komunikace, a to až do případného vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
 
Současně MZV požaduje, aby uvedený systém, jenž je 
transparentnější formou výběru příjemce dotace než prosté 
poskytnutí dotace na základě žádosti, byl v navrhovaném zákoně 
upraven.  
Tato připomínka je zásadní.  

Je na poskytovateli, jak si řízení v rámci 
stanovených pravidel zorganizuje. 

D 3) K ust. § 14q odst. 2: 
  
MZV požaduje provést revizi taxativního výčtu konkrétních 
ustanovení správního řádu, která mají být aplikována na řízení o 
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, a to za 
účelem odstranění duplicity, resp. nadbytečnosti některých 
obecných ustanovení s navrhovanou speciální úpravou. Například 
do výčtu je zahrnuto ust. § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu, jež 

Částečně akceptováno. 
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definuje „vydání rozhodnutí“ (jímž se rozumí předání stejnopisu 
písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení), a to ve znění 
téměř shodném se zněním obsaženým v první části navrženého 
ust. § 14k odst. 4.  
 
Za nadbytečné MZV dále považuje zahrnutí ust. § 177 správního 
řádu, jež v odstavci 1 upravuje „obligatorní“ použití základních 
zásad činnosti správních orgánů při výkonu veřejné správy, pokud 
zvláštní zákon nemá vlastní úpravu relevantních zásad. 
Skutečnost, že poskytovatelé dotací a návratných finančních 
výpomocí se musejí předmětnými zásadami vést, vyplývá však již 
ze zahrnutí do výčtu aplikovatelných ustanovení správního řádu 
„ustanovení části první“ správního řádu, tj. ust. §§ 1 až 8 
správního řádu, mezi něž jsou zařazeny právě základní zásady 
správních orgánů při výkonu veřejné správy.  
 
MZV dále považuje za nadbytečné zahrnutí ustanovení části 
čtvrté správního řádu mezi ustanovení, která by měla být použita 
při navrhované speciální úpravě řízení o dotacích a návratných 
finančních výpomocích. Část čtvrtá pojednává o vydávání 
vyjádření, osvědčení nebo sdělení správním orgánem, tj. o 
úkonech nesouvisejících s řízením o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci. MZV postrádá zdůvodnění 
potřebnosti zařazení této části správního řádu do předmětného 
ustanovení. Část čtvrtá správního řádu navíc umožňuje přiměřené 
použití jakýchkoli ustanovení správního řádu, „pokud jsou přitom 
potřebná“, nebo obdobné použití takových institutů jako je 
pořádková pokuta (upravené v ust. 62 správního řádu) nebo 
vykázání z místa konání úkonu (upraveného v ust. § 63 správního 
řádu). Dle MZV je zcela neadekvátní, aby použití takových 
institutů bylo možné při vydávání vyjádření, osvědčení nebo 
sdělení, ale při samotném řízení o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci nikoli (MZV nesouhlasí se zařazením 
těchto institutů do navrhované úpravy).     
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Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Z Obecná připomínka 
Zdůrazňujeme nutnost správního přezkumu rozhodnutí o 
neposkytnutí NFV nebo dotace. Proces poskytování dotací by měl 
být vymezen podrobněji včetně jasných podmínek, za kterých 
mohou neúspěšní žadatelé podat opravné prostředky. Možnost 
podání opravných prostředků pokládáme za zásadní. V 
předloženém návrhu ustanovení § 14l odst. 1 stanoví, že: 
„Odvolání se podává tomu, kdo rozhodnutí vydal.“. S tímto 
postupem nesouhlasíme, neboť by v tomto případě byl vyloučen 
Správní řád bez náhrady a o odvolání by rozhodoval stejný 
subjekt, který rozhodnutí vydal. Dále upozorňujeme na 
skutečnost, že přijetí některé z variant V2, V3 a V4 by znamenalo 
značnou administrativní zátěž. 
tato připomínka je zásadní  

Vysvětleno. Řízení bude jednostupňové 
s možností soudního přezkumu.  

Z Konkrétní připomínky 
K § 14 odst. 3 
Považujeme za vhodnější ponechat původní označení účastníka 
řízení – „žadatele“ o dotaci, neboť navrhovaným označením 
„příjemce“ dotace se stává tento až rozhodnutím poskytovatele o 
poskytnutí dotace a pro případ zamítnutí žádosti o dotaci je 
navrhované označení „příjemce“ dotace zavádějící.  
Termín „ informace“ poskytovatele o zastavení řízení navrhujeme 
nahradit pojmem „ vyrozumění“ poskytovatele o zastavení řízení 
s doplňující větou, že uvedené vyrozumění není rozhodnutím dle 
§ 14j zákona.  
tato připomínka je zásadní  

Je zavedena legislativní zkratka „žadatel o dotaci“. 

D K § 14h, odst. 3 
Navrhujeme připustit opravný prostředek proti informaci, res. 
vyrozuměn poskytovatele o zastavení řízení pro neodstranění vad 
žádosti – např. ve formě námitky. 
Odůvodnění: 
Objektivně může nastat situace, že žadatel o dotaci splní 
požadavky poskytovatele a svoji žádost včas /ve lhůtě/ doplní či 
odstraní jiné formální její vady, a přesto může dojít k zastavení 

Nebudou žádné opravné prostředky. 
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řízení pro přehlédnutí, omyl, nebo pochybení příslušného 
pracovníka poskytovatele dotace. 
tato připomínka je doporučující  

D K § 14k odst. 1 
Doporučujeme zákonem výslovně poskytovateli stanovit pevnou 
resp. dostatečně určitou lhůtu pro vydání rozhodnutí, kterým 
dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytuje. 
Odůvodnění: 
Stanovení lhůty pro vydání rozhodnutí, kterým poskytovatel 
dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytuje pomocí 
slovního spojení „tak, aby ji bylo možné použít ve lhůtě, v níž má 
být dosaženo účelu“ není dostatečně určité. Doporučujeme proto 
standardním způsobem stanovit i lhůtu pro vydání kladného 
rozhodnutí. 
tato připomínka je doporučující  

O poskytnutí dotace je třeba rozhodnout bez 
zbytečných průtahů. 

D K § 14l, odst. 1 
Desetidenní lhůtu pro podání odvolání navrhujeme prodloužit na 
15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
Odůvodnění: 
Spatřujeme nepoměr ve vztahu k 30 denní lhůtě svědčící 
poskytovateli dotace. 
tato připomínka je doporučující 

Odvolání bylo z návrhu vypuštěno. 

D K § 14l odst. 5 
Navrhujeme, aby ustanovení znělo takto: 
(5) Odvolací orgán zamítne jako nedůvodné odvolání,  
a) které bylo podáno opožděně nebo neoprávněnou osobou,  
b) z něhož není zřejmé, proti jakému postupu toho, kdo vydal 
rozhodnutí, směřuje, nebo  
c) u něhož chybí odůvodnění.  
tato připomínka je doporučující 
 

Odvolání byl z návrhu vypuštěno. 

D K § 44 odst. h  
Zřejmě omylem jsou do materiálu úplného znění novely (VI.) 
zařazeny 2 texty, různého znění, přičemž v návrhu zákona, 

Akceptováno. 
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obsahujícím pouze změny, není k § 44 písm. h) uvedena žádná 
změna (materiál III.) 
Odůvodnění: 
Odstranění chyby. 
tato připomínka je doporučující 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 

Z Obecná připomínka 
Zdůrazňujeme nutnost správního přezkumu rozhodnutí o 
neposkytnutí NFV nebo dotace. Proces poskytování dotací by měl 
být vymezen podrobněji včetně jasných podmínek, za kterých 
mohou neúspěšní žadatelé podat opravné prostředky. Možnost 
podání opravných prostředků pokládáme za zásadní. V 
předloženém návrhu ustanovení § 14l odst. 1 stanoví, že: 
„Odvolání se podává tomu, kdo rozhodnutí vydal.“. S tímto 
postupem nesouhlasíme, neboť by v tomto případě byl vyloučen 
Správní řád bez náhrady a o odvolání by rozhodoval stejný 
subjekt, který rozhodnutí vydal. Dále upozorňujeme na 
skutečnost, že přijetí některé z variant V2, V3 a V4 by znamenalo 
značnou administrativní zátěž. 
tato připomínka je zásadní  
 

Viz připomínky UZS. 

Z Konkrétní připomínky 
K § 14 odst. 3 
Považujeme za vhodnější ponechat původní označení účastníka 
řízení – „žadatele“ o dotaci, neboť navrhovaným označením 
„příjemce“ dotace se stává tento až rozhodnutím poskytovatele o 
poskytnutí dotace a pro případ zamítnutí žádosti o dotaci je 
navrhované označení „příjemce“ dotace zavádějící.  
Termín „informace“ poskytovatele o zastavení řízení navrhujeme 
nahradit pojmem „vyrozumění“ poskytovatele o zastavení řízení s 
doplňující větou, že uvedené vyrozumění není rozhodnutím dle § 
14j zákona.  
tato připomínka je zásadní  

Viz připomínky UZS. 

D K § 14h, odst. 3 
Navrhujeme připustit opravný prostředek proti informaci, res. 

Viz připomínky UZS. 
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vyrozumění poskytovatele o zastavení řízení pro neodstranění vad 
žádosti – např. ve formě námitky. 
Odůvodnění: 
Objektivně může nastat situace, že žadatel o dotaci splní 
požadavky poskytovatele a svoji žádost včas /ve lhůtě/ doplní či 
odstraní jiné formální její vady, a přesto může dojít k zastavení 
řízení pro přehlédnutí, omyl, nebo pochybení příslušného 
pracovníka poskytovatele dotace. 
tato připomínka je doporučující  

D K § 14k odst. 1 
Doporučujeme zákonem výslovně poskytovateli stanovit pevnou, 
resp. dostatečně určitou lhůtu pro vydání rozhodnutí, kterým 
dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytuje. 
Odůvodnění: 
Stanovení lhůty pro vydání rozhodnutí, kterým poskytovatel 
dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytuje pomocí 
slovního spojení „tak, aby ji bylo možné použít ve lhůtě, v níž má 
být dosaženo účelu“ není dostatečně určité. Doporučujeme proto 
standardním způsobem stanovit i lhůtu pro vydání kladného 
rozhodnutí. 
tato připomínka je doporučující  

Viz připomínky UZS. 

D K § 14l, odst. 1 
Desetidenní lhůtu pro podání odvolání navrhujeme prodloužit na 
15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
Odůvodnění: 
Spatřujeme nepoměr ve vztahu k 30 denní lhůtě svědčící 
poskytovateli dotace. 
tato připomínka je doporučující 
 

Viz připomínky UZS. 

D K § 14l odst. 5 
Navrhujeme, aby ustanovení znělo takto: 
(5) Odvolací orgán zamítne jako nedůvodné odvolání,  
a) které bylo podáno opožděně nebo neoprávněnou osobou,  
b) z něhož není zřejmé, proti jakému postupu toho, kdo vydal 

Viz připomínky UZS. 
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rozhodnutí, směřuje, nebo  
c) u něhož chybí odůvodnění.  
tato připomínka je doporučující 
 

D K § 44 odst. h  
Zřejmě omylem jsou do materiálu úplného znění novely (VI.) 
zařazeny 2 texty, různého znění, přičemž v návrhu zákona, 
obsahujícím pouze změny, není k § 44 písm. h) uvedena žádná 
změna (materiál III.) 
Odůvodnění: 
Odstranění chyby. 
tato připomínka je doporučující 

Viz připomínky UZS. 

Ministerstvo 
obrany 

D 1. K § 14l odst. 5 písm. b) návrhu zákona 
Navrhujeme slova „proti jakému postupu toho, kdo vydal 
rozhodnutí“ nahradit slovy  
„proti čemu“ a za slovem „rozhodnutí“ odstranit čárku. 
 
Odůvodnění:           
Institut odvolání je založen na apelačním principu, tedy odvolací 
orgán přezkoumává správnost napadeného rozhodnutí po všech 
stránkách (po stránce právní i skutkové), nikoliv pouze z hlediska 
postupu správního úřadu. 
Tato připomínka je doporučující. 

Ustanovení bylo z návrhu vypuštěno. 

D 2. K § 14q odst. 2 návrhu zákona 
V souvislosti s předchozí připomínkou navrhujeme do druhého 
odstavce obsahujícího  
výčet ustanovení správního řádu, která nejsou vyloučena z použití 
při řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, 
vložit také § 82 správního řádu. 
Tato připomínka je doporučující. 

Byl změněn přístup. Na řízení se subsidiárně 
použije správní řád.  

D 3. K souladu návrhu zákona a platného znění s vyznačením 
navrhovaných změn 
V návrhu zákona v bodu 1 je uvedeno, že v § 14 odst. 3 se věta 
první zrušuje.  

Akceptováno. 
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V platném znění s vyznačením navrhovaných změn nicméně není 
tato změna vyznačena. Navrhujeme proto tento rozpor uvést do 
souladu. 
Tato připomínka je doporučující. 

Úřad vlády - 
Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Z 1. K § 14k odst. 2 a odst. 3 
Požadujeme, aby příslušné ustanovení umožnilo poskytovateli 
vytvoření finanční rezervy pro vyřízení úspěšných odvolání.   
 
Odůvodnění: 
Na základě uvedených ustanovení je poskytovatel povinen vydat 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti do 30 dní ode dne, kdy bylo 
dokončeno rozdělování všech finančních prostředků tím, že byly 
zazávazkovány ve vydaných rozhodnutí o dotaci. Proti procesu, 
jehož výsledkem je negativní rozhodnutí může odmítnutý žadatel 
podat odvolání. Pokud bude jeho odvolání vyhověno, nebudou již 
k dispozici finanční prostředky, které by byly “volné“ a byla 
možnost je přidělit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Odvolání bylo z návrhu vypuštěno. 

Z 2. K § 14l odst. 2 
Požadujeme prodloužit lhůtu, ve které bude vyhověno odvolání 
proti rozhodnutí ze 7 dní na 15 dní.  
 
Odůvodnění: 
O odvolání proti rozhodnutí o dotaci bude v každém případě 
jednat odvolací orgán. Ten může odvolání vyhovět nebo 
nevyhovět. Lhůta 7 kalendářních dní je příliš krátká, protože 
vyhovění odvolání je procedurálně a časově stejně náročné jako 
jeho zamítnutí.  
Tato připomínka je zásadní.  

Odvolání bylo z návrhu vypuštěno. 

Z 3. K důvodové zprávě a k závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace 
Požadujeme přepracování a doplnění části 8 důvodové zprávy a 
části 9 závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
„Zhodnocení korupčních rizik“ v souladu s Metodikou hodnocení 

Akceptováno. 
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korupčních rizik zveřejněnou na adrese 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-
agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf . 
Současné zhodnocení považujeme vzhledem k povaze změn, 
které výrazným způsobem zasahují do procesně-právní úpravy 
poskytování dotací, za zjednodušující a nedostatečné. Kromě 
materiálem akcentované transparentnosti si velkou pozornost 
zasluhuje důkladné odůvodnění prvků přiměřenosti, 
jednoznačnosti, standardnosti, rozhodování, rozhodovacích 
pravomocí, kontrolovatelnosti rozhodnutí, odpovědnosti a 
opravných prostředků v souladu s textem metodiky. Ve 
zhodnocení je nutné se rovněž důkladně zaměřit na rozdíly při 
různé míře aplikace ustanovení správního řádu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Z 4. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ 
RIA) 
Požadujeme v celé ZZ RIA zachovat konzistenci ohledně povahy 
stávajícího stavu, který spočívá v podřazení procesního režimu 
poskytování dotací správnímu řádu. Ve stávající podobě ZZ RIA 
je takto korektně popsán pouze u popisu existujícího stavu a 
zohledněn u dopadů na státní rozpočet, zatímco její další části 
tuto skutečnost plně nerespektují – např. definice problému se 
omezuje na popis nesouladu rozhodnutí NSS č. j. 9 Ads 83/2014-
46 s dosavadním výkladem a aplikační praxí (aniž by 
jednoznačně zohlednila existující právní stav), u zhodnocení 
rizika nepřijetí navrhované úpravy se uvádí „možný tlak na 
používání správního řádu“ (což ohledem na to, že jeho 
nepoužívání  je protiprávní, působí nevhodně), vedle nulové 
varianty „zachování současného stavu“ je vymezena i varianta 2 
„podřízení procesu poskytování dotací správnímu řádu“ (ačkoli 
jsou z hlediska věcného obsahu totožné) apod. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Z 5. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ 
RIA) 

Přístup ke správnímu řádu byl změněn. 
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Požadujeme v příslušné části ZZ RIA řádně definovat problém, 
který má být navrhovanou úpravou řešen, tj. – v návaznosti na 
předchozí připomínku – zejména popsat, v čem konkrétně je 
procesní režim správního řádu pro poskytování dotací nevhodný. 
Tento popis je třeba založit na podrobné analýze skutkového 
stavu umožňující posoudit podstatu, rozsah a příčiny problému, tj. 
doplnit ZZ RIA např. o informace o počtu řízení o poskytnutí 
dotace, objemu finančních prostředků rozdělovaných formou 
dotací (včetně průměrné výše jedné dotace), nákladech na správní 
řízení ze strany příslušného orgánu, průměrné délce správního 
řízení (včetně průměrné délky různých typů řízení lišících se v 
závislosti na konkrétních relevantních okolnostech, např. využití 
opravných prostředků, a jejich podílu na celkovém počtu řízení), 
maximální možné délce řízení o poskytnutí dotace při zachování 
jeho účelu, tj. využití dotace apod.  
Tato připomínka je zásadní. 

Z 6. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ 
RIA) 
Požadujeme doplnit řádné vyhodnocení přínosů a nákladů 
jednotlivých variant, které je ve své stávající podobě neúplné a při 
své obecnosti prakticky bezobsažné, v některých aspektech pak 
zjevně chybné (např. u varianty 2, tj. „podřízení procesu 
poskytování dotací správnímu řádu“ se uvádí odchylky od 
správního řádu a jeho subsidiární použití, zřejmě nejde o 
hodnocení vymezené, ale původní varianty 2 předcházející 
konzultačnímu procesu). Varianty je třeba dostatečně 
konkretizovat, aby byly způsobilé skutečného hodnocení (tj. 
popsat souhrnný procesní režim založený tou kterou variantou, 
např. rozsah využití správního řádu u varianty 1, specifikaci 
vyloučených ustanovení správního řádu u varianty 3 a faktické 
odchylky od správního řádu u varianty 4), vymezit jejich přínosy 
a náklady pro všechny dotčené subjekty (zejména i pro příjemce, 
nejen poskytovatele dotací) a navzájem porovnat podle všech 
relevantních kritérií, a to v souměřitelné, tedy v maximální možné 

Akceptováno částečně. 
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míře kvantifikované podobě. S ohledem na cíle navrhované 
úpravy je pro posouzení variant podstatná např. průměrná délka 
příslušného řízení (jeho různých typů, např. v závislosti na využití 
opravných prostředků, popř. jiných relevantních faktorech) s 
ohledem na jeho konkrétní parametry, náklady na personální 
zajištění vedení tohoto řízení příslušným poskytovatelem dotace 
(při dodržení jím stanovených lhůt a se zohledněním maximální 
možné délky řízení z hlediska jeho účelu, tj. využití dotace, při 
jejímž eventuálním překročení je na místě variantu vyřadit z 
dalšího hodnocení pro nezpůsobilost naplnit stanovené cíle) a 
zajištění transparentního a korektního procesu, včetně zachování 
práv neúspěšného žadatele o dotaci. 
Tato připomínka je zásadní. 

D 1. K § 14g  
V odůvodněných případech nahradit termín „příjemce“ za 
„odmítnutý žadatel“. 
 
Zpracovatel na tomto místě (i v dalších ustanoveních) používá 
termín „příjemce“ i pro žadatele, jejichž žádosti od dotaci nebylo 
v dotačním řízení vyhověno a stali se účastníkem řízení na 
základě příslušného negativního rozhodnutí při podání odvolání. 
Doporučujeme terminologicky odlišit. 

Byla zavedena legislativní zkratka „žadatel o 
dotaci.“.  

D 2. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ 
RIA) 
Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace uvést konkrétní 
indikátory, podle nichž bude posuzována účinnost navržené 
právní úpravy, tj. naplnění jejích cílů, popř. její nezamýšlené 
důsledky. S ohledem na obsah navrhované úpravy by se mohlo 
jednat o průměrnou délku řízení o poskytnutí dotace, počet 
případů nevyužití dotace v důsledku délky řízení, včetně objemu 
takto nevyužitých finančních prostředků, počet případů zrušení 
rozhodnutí o neposkytnutí dotace ve správním soudnictví apod. 
Výběr těchto indikátorů není vhodné provádět až ex post, mimo 
jiné i s ohledem na potřebu včasného shromáždění dat nezbytných 

Vysvětleno. Ministerstvu financí nedisponuje 
těmito daty. 
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pro tento přezkum. 
D 3. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ 

RIA)  
Doporučujeme v popisu dopadů navrhované úpravy (jak v 
samotné ZZ RIA, tak v jejím shrnutí) na podnikatelské prostředí, 
územní samosprávné celky a jejích sociálních dopadů zohlednit 
skutečnost, že jak podnikatelé, tak ÚSC mohou být příjemci 
dotací, tudíž přímo dotčenými subjekty, a navrhovaná úprava 
může mít nepřímé dopady i v sociální oblasti (v důsledku 
financování některých relevantních aktivit formou dotací). 

Dotace a návratné finanční výpomoci se poskytují 
již dlouho a na samotné poskytování nebude mít 
tato novela vliv. 

D 4. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ 
RIA) 
Doporučujeme v části 4. návrh variant řešení vypustit argument 
ohledně ústavní nekonformity varianty 2 (který se zjevně nemůže 
vztahovat ke skutečně hodnocené variantě 2, tj. podřízení procesu 
poskytování dotací správnímu řádu, ale byl zřejmě mechanicky 
převzat z hodnocení původní varianty 2 předcházející 
konzultačnímu procesu, tj. varianty zjednodušeného procesního 
režimu poskytování dotací s vyloučením použití správního řádu). 

Akceptováno. 

Veřejná 
ochránkyně práv 

Z A K důvodové zprávě 
Obecná část předkládané důvodové zprávy obsahuje část z 
důvodové zprávy k dřívějšímu návrhu změny rozpočtových 
pravidel, která již neodpovídá současnému návrhu. Konkrétně jde 
o vysvětlení předkládaného variantního řešení (současný návrh již 
neobsahuje variantní řešení). Navrhuji vypustit tyto pasáže z 
důvodové zprávy, aby odpovídala novému návrhu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Z B K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) 
Po zhodnocení přínosů a nákladů variant 0-4 navrhuje zpráva RIA 
aplikovat variantu 4. Jako varianta 4 je na straně 7 uvedena 
varianta „Podřídit poskytování dotace správnímu řádu s vynětím 
některých jeho ustanovení“, na straně č. 9 je jako varianta č. 4 
označena „Úprava vlastního procesu poskytování dotací a 

Akceptováno. 
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návratných finančních výpomocí“ (podřízení poskytování dotace 
správnímu řádu s vynětím některých jeho ustanovení je zde 
označeno jako varianta č. 3). Ač je z hodnocení variant patrné, že 
zpráva doporučuje variantu „Úprava vlastního procesu 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí“, navrhuji 
pro jednoznačnost sjednotit označení uvedených variant. 
Tato připomínka je zásadní. 

Z C K samotnému návrhu zákona 
1. K bodu 8 (§ 14h odst. 1) 
Dle uvedeného ustanovení vede řízení poskytovatel (dotace či 
návratné finanční výpomoci). Některé činnosti však poskytovatel 
může delegovat na jinou právnickou osobu nebo jinou 
organizační složku státu. Důvodová zpráva tuto změnu nijak 
nekomentuje. 
Z návrhu není patrné, o které činnosti se jedná, zda o činnosti 
mocenské (vrchnostenské, výkon působnosti v oblasti veřejné 
správy, jinými slovy autoritativní postup vůči jednotlivci) či 
pouze pomocné činnosti (nevrchnostenské). 
Má-li jít o delegaci vrchnostenské činnosti (této variantě 
nasvědčuje další věta uvedeného ustanovení hovořící o vyloučení 
z projednání a rozhodování těchto osob), nelze toho dosáhnout 
navrženým způsobem, a to pro rozpor s čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 
odst. 2 Listiny, dle nichž státní moc lze uplatňovat jen v 
případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který 
zákon stanoví. 
Státní moc lze přenést na právnické osoby či jiné organizační 
složky, avšak musí tak být učiněno zákonem. „Při vymezení 
pravomocí správních orgánů... platí, že musí být dostatečně určitě 
a jasně stanoveny zákonem. Znamená to, že taková pravomoc 
musí být zásadně výslovně v zákoně zakotvena, a to s patřičnou 
mírou konkrétnosti a určitosti, aby bylo již ze samotné dikce 
zákona ve všech podstatných rysech zřejmé, jakým způsobem a 
za jakých podmínek může orgán veřejné moci jednat a svým 
jednáním zasahovat do právní sféry soukromých osob.”  Dle 

Vysvětleno na osobním jednání. Připomínkové 
místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2BHU5S)



Stránka 29 (celkem 118) 

judikatury výjimku z uvedeného pravidla tvoří tzv. "implicitní 
pravomoci", tedy „pravomoci, které sice nejsou v zákoně 
obsaženy výslovně, avšak které jsou nezbytně třeba k řádnému 
uplatňování jiných, ústavně předepsaným způsobem zakotvených 
pravomocí.“  Protiústavní je přenos kompetence smlouvou mezi 
různými státními orgány.  
V právní úpravě se setkáváme s možností správního úřadu pověřit 
výkonem veřejné správy fyzické a právnické osoby, avšak i 
taková úprava musí být dostatečně určitá. Nestačí tak, pokud 
zákon pověří poskytovatele, aby některé činnosti delegoval na 
některé osoby. Aby delegace byla ústavní, zákon by podle mého 
názoru měl stanovit, kterými činnostmi mohou být určité osoby 
pověřeny a zajisté i konkrétní požadavky na tyto osoby. Upraven 
by měl být i způsob samotného pověření.  
Pokud se však má jednat pouze o pomocné činnosti 
(nevrchnostenské), je tato úprava nadbytečná, neboť na tyto 
činnosti se nevztahuje výhrada zákona (nejde o působnost ve 
smyslu čl. 79 Ústavy) a platí, že všichni i subjekty veřejné správy 
mohou činit vše, co jim zákon nezakazuje.  
Na základě uvedeného doporučuji vypustit možnost 
poskytovatele přenést některé své činnosti na jiné právnické 
osoby či jiné organizační složky státu či ustanovení upřesnit o 
výše vyjmenované požadavky a doplnit důvodovou zprávu o 
vysvětlení úpravy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Z 2. K bodu 8 (§ 14i odst. 2) 
Uvedené ustanovení předpokládá, že u dotací (či návratných 
finančních výpomocí) vyhlášených na základě výzvy na úřední 
desce nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup, nedojde k 
zahájení řízení podáním žádosti, pokud žádost nesplňuje 
požadavky výzvy. Jako požadavek výzvy může být uveden i 
okruh oprávněných příjemců, účel, kterého má být poskytnutím 
dotace dosaženo, případně další požadavky (viz § 14i odst. 1), 
tedy velice široká a neurčitá škála podmínek dotace. Důvodová 

Vysvětleno na osobním jednání. Připomínkové 
místo s vypořádáním souhlasí. 
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zpráva sice stanoví, že nemá jít o náležitosti uvedené v § 14 odst. 
3, nicméně z návrhu zákona tato podmínka neplyne (dokonce účel 
dotace je uveden jak v ustanovení § 14 odst. 4, tak v nově 
navrhovaném § 14i odst. 1). Navrhované ustanovení tak přináší 
poskytovateli dotace možnost vyhnout se férovému správnímu 
procesu (který je jinak cílem předkládané novely) a obejít 
procesní záruky řádného správního řízení (zvláště za situace, kdy 
se uvedeným způsobem vyhlašuje mnoho typů dotací). Tuto 
úpravu považuji za nepřípustnou. Podáním žádosti musí být 
zahájeno řízení, ve kterém se bude posuzovat splnění podmínek 
poskytnutí dotace. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Z 3. K bodu 8 (§ 14q) 
Předmětné ustanovení vylučuje správní řád, s výjimkou výslovně 
vyjmenovaných částí či paragrafů (dle důvodové zprávy 
takových, které nejsou na překážku poskytnutí dotace, ale jsou 
naopak vhodné pro řízení). 
Zvolená úprava je velice netradiční. Obvykle se volí úprava 
opačná, kdy se konkrétní ustanovení (či části) správního řádu 
výslovně vyloučí, čímž zákonodárce dává najevo, že dostatečně 
zvážil nepotřebnost některých institutů správního řádu pro 
specifické správní řízení. Obávám se, že zde zvolená varianta je 
méně vhodná, neboť otvírá prostor pro vznik mezer v právu. 
Pro případ zachování navrhovaného způsobu vyloučení správního 
řádu navrhuji v odst. 1 výslovně stanovit, že se nepoužije pouze 
druhá a třetí část správního řádu, případně šestá (vyjma dále 
vyjmenovaných ustanovení). 
Za zcela nemožné považuji vyloučit část pátou, upravující 
veřejnoprávní smlouvy, a to s ohledem na možnost poskytovat 
dotaci nejen rozhodnutím, ale i na základě dohody o poskytnutí 
dotace, pokud tak stanoví zvláštní zákon (viz § 17 rozpočtových 
pravidel). Jelikož tyto dohody jsou veřejnoprávními 
subordinačními smlouvami a speciální předpisy neobsahují 

Přístup byl změněn. 
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dostatečnou úpravu, která by mohla vyloučit úpravu smluv ve 
správním řádu, je nezbytné použít subsidiárně správní řád (jeho 
část pátou také pro ně. 
Navrhuji tak upravit vztah ke správnímu řádu opačně, tedy 
připustit jeho aplikaci vyjma výslovně vyjmenovaných 
ustanovení. Za nemožné považuji vyloučení páté části správního 
řádu upravující veřejnoprávní smlouvy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

D K bodu 1. - § 14 odst. 3 
V návrhu textu zákona došlo nepřijatelně ke sloučení pojmů 
žadatel a příjemce, podle důvodové zprávy je příjemcem i osoba, 
která se žádostí o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 
neuspěla. Toto vymezení nepovažujeme za vhodné a 
doporučujeme pojmové odlišení žadatele a příjemce, popř. 
ponechat v zákoně text zrušené první věty odstavce. 

Akceptováno 

D K bodu 8. - § 14h odst. 3 
První větu odstavce doporučujeme doplnit takto: „Trpí-li žádost 
podle § 14 odst. 3 vadami, vyzve poskytovatel příjemce písemně 
k doplnění žádosti nebo k odstranění jejích vad a poskytne k tomu 
příjemci přiměřenou lhůtu.“  

Úprava odstraňování vad byla změněna. 

D K bodu 8. - § 14h odst. 4 
Domníváme se, že oprávnění poskytovatele vyzvat příjemce v 
kterékoliv fázi řízení k doložení jakýchkoliv dalších podkladů 
nebo údajů nebo doporučit úpravu žádosti je vágní a příliš široce 
pojaté, a zakládá tak potenciální netransparentnost procesu řízení 
o poskytnutí dotace, nerovný přístup k příjemcům a rovněž 
možnou nejistotu na straně příjemců. Text doporučujeme zpřesnit 
a stanovit zejména pravidla, které podklady a údaje lze dodatečně 
požadovat a jaké úpravy žádosti lze požadovat, aniž by byly 
porušeny zásady rovného přístupu a transparentnosti. Ustanovení 
doporučujeme rovněž doplnit o důsledky nedodání požadovaných 
podkladů nebo údajů ze strany příjemce. 

Ustanovení bylo upraveno. 

D K bodu 8. - § 14k odst. 1 
Lhůta pro vydání rozhodnutí je stanovena vágně. Ustanovení 

Lhůta pro vyhovění žádosti se bude řídit zásadou 
rozhodovat bez zbytečných průtahů. 
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nerespektuje požadavek na  právní jistotu účastníka řízení 
(příjemce) a je v přímém rozporu s požadavkem na zkrácení  
neúměrně dlouhých dob rozhodování poskytovatelů dotací nebo 
návratných finančních výpomocí, které byly velmi často 
zjišťovány kontrolou NKÚ i audity EÚD. Pro zajištění 
transparentnosti procesu řízení o poskytnutí dotace pokládáme za 
vhodné, aby lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí prostředků 
stanovena byla. S ohledem na různost dotacemi a finančními 
výpomocemi podporovaných účelů veřejného zájmu by bylo 
žádoucí, aby lhůtu byl povinen stanovit sám poskytovatel 
například ve výzvě (§ 14i). Tím by byl žadatel (příjemce) 
srozuměn s maximální přípustnou lhůtou pro posouzení žádosti o 
dotaci nebo návratnou finanční výpomoc. V případě požadavků 
na doplnění žádosti doporučujeme zvážit, aby byl běh lhůty 
automaticky pozastaven do doby odpovědi žadatele (příjemce). 

Pro zamítavé rozhodnutí jsou stanoveny speciální 
lhůty.  

D K bodu 8. - § 14k odst. 2 
Lhůtu, do kdy je poskytovatel povinen vydat rozhodnutí o 
zamítnutí žádosti, doporučujeme upravit jiným způsobem. 
Navržených 30 dnů ode dne, kdy bylo ukončeno rozdělování 
prostředků, představuje pro žadatele příliš dlouhou dobu nejistoty. 
Návrh zákona neupravuje situace, kdy je poskytovatel povinen 
rozhodnutí o zamítnutí vydat, v § 14h a § 14i je zmíněna pouze 
informační povinnost poskytovatele v případech nezahájení nebo 
zastavení řízení z důvodů neúplných či nedoplněných žádostí o 
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. 

Jde o nejzazší lhůtu. Poskytovatel by měl 
postupovat tak, že zamítavé rozhodnutí vydá už ve 
chvíli, kdy bude jasné, že žádosti nevyhoví a 
nebude čekat na nejzazší možný termín. 

D K bodu 13. - § 54 odst. 8 
Argumentaci použitou v důvodové zprávě k odstavci 8 
nepovažujeme za dostatečnou. Není zřejmé, proč by znalost 
žadatele jeho zřizovatelem měla vylučovat aplikaci rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu na státní příspěvkové organizace.  
 

Ustanovení bylo vypuštěno. 

D Formální připomínky 
Upozorňujeme, že Příloha č. VI materiálu MF nazvaná „Části 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

Akceptováno. 
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některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném 
znění s vyznačením navrhovaných změn“ neobsahuje všechny 
navržené změny podle návrhu novely zákona nebo obsahuje text 
v návrhu zákona neobsažený, např. duplicitní znění rozdílného 
textu § 44. 
Upozorňujeme, že podle bodu 15. se v ustanovení § 77 odst. 1 ve 
větě druhé § 14 odst. 13 nahrazuje § 14n. V zaslané části zákona 
č. 218/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn je však uveden 
§14 odst. 12, který je navrhován zrušit dle bodu 6. Doporučujeme 
dát text do souladu s navrhovaným zněním zákona. 

Jihomoravský kraj Z Zásadní připomínky: 
V bodě č. 1. novely zákona se navrhuje v § 14 odst. 3. zrušit první 
větu („O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 
rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce.“) 
V přiloženém znění zákona s vyznačením navržených změn však 
tato věta není zrušena, a proto není zřejmé, zda v novelizovaném 
znění zákona bude tato věta skutečně vypuštěna. 

Akceptováno. 

D Připomínky: 
Upozorňujeme, že popis diskutovaných variant řešení v důvodové 
zprávě je zavádějící a nekoresponduje se Závěrečnou zprávou 
z hodnocení dopadů regulace (RIA) ani s navrženou novelou. 
V důvodové zprávě jsou jako výsledné řešení navrhovány dvě 
varianty: první je podrobný popis procesu poskytování dotací, 
druhou je minimalističtější varianta, spočívající pouze 
v oznamovací povinnosti poskytovatele dotace neúspěšnému 
žadateli. Návrh novely zákona však variantně zpracován není 
a odpovídá návrhu řešení uvedenému v bodě č. 4 Závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
V případě, že bylo záměrem předkladatele zpracovat návrh 
novely ve variantním řešení, přikláněli bychom se 
k minimalističtější variantě, která je dle našeho názoru 
dostačující. 

Materiál byl upraven. 

Jihočeský kraj Z 1) § 3 Pojmy - navrhujeme doplnit o nový bod g) ve znění: Vysvětleno. Není předmětem navrhované novely. 
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g) Odvod za porušení rozpočtové kázně ukládaný za 
neoprávněné užití či zadržení prostředků dotace představuje 
plnou či částečnou vratku dotace nebo krácení rozhodnutím 
přiznané a žádané dotace (v případě jejího nevyplacení), 
které pro příjemce představuje povinnost nahradit případně 
již užitou dotaci z vlastních zdrojů. Není sankcí, ale 
nástrojem pro to, aby dotační prostředky dosáhly výhradně 
stanovaného účelu. Sankcí pro příjemce je vyměření 
případného penále.  
 a stávající body g) – o) přejmenovat na body h) – p). 
Odůvodnění: Navrhujeme doplnit tento nový bod do 
základních pojmů, neboť se v praxi (zejména v případě 
manuálů jednotlivých operačních programů tvořených na 
úrovni resortů) setkáváme s nesprávným užitím názvosloví 
a záměně pojmů „odvod“ za „sankce“ při využívání nástroje 
„porušení rozpočtové kázně“, které vede až k nesprávné 
aplikaci, která v konečném důsledku znamená buď dvojí 
sankci „odvod“ a „penále“ za totéž, což je proti základnímu 
principu právního řádu, nehledě na to, že když by nebyl 
započítán odvod proti ex ante zaslané záloze dotace jako 
vratka (snížení závazku příjemce), byl by příjemce při 
finančním vypořádání povinen učinit vratku ve výši již 
provedeného odvodu ještě jednou. Sankcí je pak výhradně 
penále, jako příslušenství odvodu v terminologii daňového 
řádu.  
 
 

Bude zváženo při další novele. 

Z 2) § 14 odst. (4) - navrhujeme lépe specifikovat vybrané a 
doplnit nové povinné náležitosti rozhodnutí takto: 
a) před stávající text vložit „identifikační údaje příjemce 

jako konečného uživatele (dále jen příjemce), 
zejména“ pokračuje stávající text „jméno, …; za text 
končící „ … právnickou osobou“ vložit středník na místo 
čárky a pokračovat „; je-li příjemcem příspěvková 

Vysvětleno. Není předmětem navrhované novely. 
Bude zváženo při další novele. 
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organizace USC pak údaj o zřizovateli, s jehož 
souhlasem či jehož prostřednictvím bude dotace 
zasílána; je-li příjemcem kraj z titulu 
zprostředkovatele dle § 19 odst. 2 c) pak identifikační 
údaje kraje jako zprostředkovatele s povinným 
údajem podle jakého zákona či odkazem na mandátní 
smlouvu a vymezení rámcového okruhu příjemců, má-
li je dále v samostatné působnosti rozdělovat, 
 

k)  za stávající text bodu nahradit tečku čárkou a vložit další 
bod l) s tímto zněním: 

l) údaj o způsobu uvolňování dotace, zda zálohově ex 
ante v plné výši či postupnými zálohami (nutno 
specifikovat podmínky uvolňování), či ex post na 
základě předfinancovaných a předem prokázaných 
a poskytovatelem odsouhlasených výdajů, 

m)  v případě zprostředkovávaných dotací 
prostřednictvím kraje a obce vymezení způsobu 
účtování krajem/obcí zda jde o tzv. průtok či 
rozpočtový příjem a výdaj, včetně přiděleného státního 
účelového znaku. 

Odůvodnění: Úprava bodu a) a doplnění bodu m) souvisí s 
následně navrhovaným doplněním a úpravou znění § 19, viz 
bod 4 těchto připomínek. Doplnění nového bodu l) je 
navrhováno v návaznosti na stále se rozšiřující praxi 
poskytování dotací na refundaci již předfinancovaných a 
předem prokazovaných a uhrazených výdajů, kdy 
poskytovatelé užívají formuláře pro dotace „ex ante“a 
v rozhodnutích uplatňují díky tomu povinnost označování 
jednotlivých výdajů UZ (státní účelový znak přidělený MF), 
vedení oddělené účetní analytiky a podobně, což je nelogické 
a zpětně nemožné. Zároveň to navazuje na ustanovení 
v odstavci (10) nově (9). 

Z 3) § 14 odst. (7) - v textu odstavce nahradit slovo „sankci“ Vysvětleno. Není předmětem navrhované novely. 
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slovem „odvod“. 
Odůvodnění: Návrh vychází z připomínky uplatněné a 
odůvodněné již v bodu 1). 

Bude zváženo při další novele. 

Z 4) § 19 - navrhujeme nahradit stávající znění tohoto 
paragrafu zněním novým takto: 

DÍL 6 
Poskytování dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu 

územních samosprávních celků 
§ 19 

(1) Kritéria pro výpočet dotace poskytované ze státního 
rozpočtu do rozpočtu kraje a obce stanoví každoročně 
zákon o státním rozpočtu, pokud tento nebo zvláštní 
zákon nestanoví jinak. 

(2)  Územní samosprávný celek (kraj nebo obec), není-li 
konečným příjemcem (uživatelem), zprostředkovává 
dotace z centrální úrovně pro vlastní zřizované 
příspěvkové organizace pokud v rozhodnutích 
poskytovatele není rozhodnuto s vědomím zřizovatele 
o přímém finančním toku.  

(3) Kraj plní pro poskytovatele funkci zprostředkovatele 
dotačních titulů z centrální úrovně v případech, kdy 
je mu to uloženo speciálním zákonem (s odkazem na 
tento zákon) nebo na základě mandátní smlouvy 
uzavřené s poskytovatelem: 
a) sumarizaci žádostí od žadatelů související s 

územím kraje (včetně žádostí obcí ležících na 
území kraje), 

b) posuzování žádostí a zpracování návrhu pro 
rozhodnutí poskytovatele 

c) rozhodování o konečných příjemcích 
zprostředkovávaného dotačního titulu na základě 
přijatých žádostí podle podmínek stanovených 
zákonem nebo mandátní smlouvou. 

(4) Činnost krajů podle odstavce 3 písmene a) a b) je 

Vysvětleno. Není předmětem navrhované novely. 
Bude zváženo při další novele. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2BHU5S)



Stránka 37 (celkem 118) 

činností vykonávanou v přenesené působnosti, pokud 
nejde o činnost zajišťovanou pro poskytovatele na 
základě mandátní smlouvy. Činnost krajů podle odst. 
2 písmene c) je činností vykonávanou v samostatné 
působnosti, nestanoví-li tento nebo speciální zákon 
jinak.  

Odůvodnění: Návrh sice velice podrobně rozvádí a 
novelizuje ustanovení § 14 o způsobu, formě a náležitostech 
poskytování dotací ze státního rozpočtu (prostřednictvím 
jednotlivých kapitol, tak i dalších ústředních orgánů státní 
správy), včetně zprostředkování evropských prostředků na 
centrální úrovni přímo či prostřednictvím Národního fondu, 
ale navrhovatel novely se vůbec nezabýval nedostatky 
stávajícího zákona spočívající v nejednoznačném vymezení 
role územních samosprávních celků (dále jen ÚSC). 
Považujeme ošetření systému poskytování dotací z ústřední 
úrovně krajům, obcím, a jejich PO a také obcím 
prostřednictvím krajů za nedostatečné. 
V souvislosti s poskytováním dotací ÚSC (a to jak krajům, tak 
obcím) na zvláštní povinné účty u ČNB navrhujeme zrušení 
stávajícího textu ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 
Sb., podle kterého se dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů 
obcí poskytují prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží 
příslušné obce, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví 
jinak. Vzhledem k tomuto již předchozí novelou zavedenému 
systému účtů ČNB považujeme zachování systému zasílání 
tzv. „průtokových“ dotací obcím prostřednictvím krajů za 
překonané a nadbytečné. Nepovažujeme za účelné, aby kraje 
inkasovaly finanční prostředky pro obce na své účty vedené u 
ČNB a zasílaly je na jiné účty obcí, taktéž vedené u ČNB, byť 
navrhované zrušení tohoto ustanovení bude mít dopad do 
systému finančního vypořádání a provádění průběžné 
kontroly účetnictví obcí v průběhu roku. 
Návazně v § 19, odst. 1 zákona navrhujeme za „… do 
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rozpočtu krajů doplnit a obcí stanoví ….“. Toto se týká 
případů vyjmenovaných v přílohách státního rozpočtu a 
v podstatě jde téměř výhradně o dotace na výkon státní 
správy, kdy dle předchozího není důvod, aby obcím byly 
rozesílány prostřednictvím krajů, neboť rozpis obcím 
stanovuje MF (nikoli kraj), pokud v rozhodnutích MF v roli 
poskytovatele nebude uloženo krajům toto provádět návazně 
na odstavec 2.  
V odstavci 2 nově definujeme situace, kdy ÚSC je konečným 
příjemcem z titulu konečného uživatele. ÚSC (kraj i obec) 
jsou pak v postavení rovnoprávném se všemi ostatními 
žadateli a příjemci.   
V případě, kdy je ÚSC konečným příjemcem z titulu 
zřizovatele, když konečným uživatelem je vlastní zřizovaná 
příspěvková organizace (dále jen PO) a nestanoví-li 
speciální zákon jinak (např. přímé náklady vzdělávání 
přidělované mimo rozpočet zřizovatele dle školského zákona) 
preferujeme, aby podávání žádostí PO USC o poskytnutí 
dotačních titulů z centrální úrovně (pokud to programy 
umožňují) bylo umožněno nebo akceptováno jen s písemným 
či jinak potvrzeným souhlasem zřizovatele nebo //jeho 
prostřednictvím//. Při poskytování dotačního titulu 
v takovémto případě by mělo Rozhodnutí znít přímo na 
příjemce PO USC - povinně zasláno v kopii zřizovateli nebo 
na zřizovatele (kraj, obec) s identifikací částky a výše dotace 
pro konkrétní zřizovanou PO – pak zřizovatel zprostředkuje 
průtok dotace. Nepovažujeme za nutné, aby prostředky 
dotace byly povinně zasílány prostřednictvím rozpočtu 
zřizovatele (USC), ale postačí s jeho vědomím. Z hlediska 
péče zřizovatele o hospodaření zřizované organizace to 
považujeme za vhodné. 
Speciální postavení krajů pak vyplývá z toho, že je často 
využíván při sumarizaci a posuzování žádostí o dotační tituly, 
je po něm požadováno rozhodování (či podíl na rozhodování) 
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o příjemcích a o poskytování či zprostředkování těchto 
dotačních titulů, tedy kdy je např. zprostředkovatelem, tedy 
ne jen průtokovým místem pro vlastní PO, Považujeme za 
nutné i tuto roli kraje v návrhu novely vymezit v rozpočtových 
pravidlech, nestanoví-li to speciální zákon jinak (jako např. 
přímé náklady vzdělávání, kdy rozdělování tohoto dotačního 
titulu je svěřeno kraji do jeho přenesené působnosti a 
rozesílání dotací školám dokonce mimo rozpočet zřizovatele - 
obce dle školského zákona), viz návrh znění odstavce 3 a 4. 

Z 5) § 44a odst. (9)12 – navrhujeme doplnit takto: 
V první větě „Správu odvodů za porušení rozpočtové 
kázně a penále vykonávají“ navrhujeme doplnit „v rámci 
dělené správy“ a pokračuje text finanční úřady podle ........ 
kázně.“ 

Odůvodnění: Doplnění navrhujeme se záměrem zabránění 
polemiky s finančními úřady při aplikaci některých dalších 
ustanovení daňového řádu, byť ze stávajících ustanovení 
daňového řádu je patrné, že správa odvodů a penále za porušení 
rozpočtové kázně nastavené rozpočtovými pravidly jako 
nedaňovým zákonem využívá daňový řád pouze jako procesní 
předpis, nehledě na to, že jde o vymáhání a výběr dotačních 
prostředků pro jednotlivé poskytovatele jako součásti veřejných 
rozpočtů. A je nesmyslné vyměřování úroků z prodlení a úroků 
z posečkané částky uplatňovat na místo pravidly stanoveného 
penále. 

Vysvětleno. Je věcí aplikace daňového řádu. 

Ministerstvo 
dopravy 

D 1. K návrhu zákona, bodu 8 (§ 14q): 
S ohledem na čl. 45 odst. 4 legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v § 14q odst. 1 slova „zákon č. 500/2004 Sb.,“ 
vypustit. 

Vysvětleno na osobním jednání. Připomínkové 
místo s vypořádáním souhlasí. 
 

D 2. K návrhu zákona, čl. II: 
Navrhované znění bodu 2 přechodných ustanovení je třeba 
odpovídajícím způsobem doplnit, aby z jeho textu bylo zřejmé, že 
se podle dosavadních předpisů postupuje i u všech dalších žádostí 
doručených v rámci jedné výzvy, což má být patrně smyslem 

Text byl změněn. 
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předmětného přechodného ustanovení. 
D 3. K důvodové zprávě: 

Doporučujeme přepracovat bod 2 obecné části důvodové zprávy, 
v jehož závěru se uvádí, že jsou navrhovány (alternativně) dvě 
varianty řešení, přičemž však ani jedna z těchto variant 
neodpovídá předloženému návrhu zákona, který navíc není 
předkládán variantně. 

Akceptováno. 

D 4. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA): 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) uvádí, že 
předložený návrh zákona vyvolá požadavky na personální 
posílení poskytovatelů dotací a s tím související finanční náklady. 
V materiálu však absentuje jakýkoliv odhad konkrétního vyčíslení 
celkových nákladů spojených s případnou realizací návrhu. 
Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA) je třeba v 
uvedeném smyslu doplnit. 

Akceptováno tam, kde byly údaje dodány 
poskytovateli. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Z Obecně: 
1. Navrhujeme v celém textu zákona označovat osobu, která 
podala žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci pojmem „žadatel“. Příjemcem dotace se žadatel stane 
až ve chvíli, kdy je poskytovatelem vydáno rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Z 2. Ve stávající praxi je zejména u tzv. národních dotací 
poskytovaných ze státního rozpočtu obvyklé, že žadatelé o dotaci 
jsou vyrozuměni o výsledku řízení prostřednictvím dálkového 
přístupu, zpravidla na webových stránkách poskytovatele dotace. 
Tento postup zcela zásadně snižuje administrativní náročnost v 
případě, že poskytovatel obdrží žádosti o dotaci v řádech tisíců. 
Navrhujeme vložit do zákona možnost doručovat usnesení o 
zastavení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádosti pouze veřejnou 
vyhláškou, a to za podmínky, že tuto skutečnost uvede 
poskytovatel dotace ve výzvě k podání žádosti o poskytnutí 
dotace a žadatelé tedy budou s tímto typem doručení předem 
seznámeni.  

Akceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní. 
D 3. Doporučujeme upravit nakládání s tzv. „zásobníky projektů“, 

tj. možnost podpořit projekty, které splnily požadavky 
poskytovatele dotace. Tato možnost by v souladu s principem 
hospodárnosti výrazně zjednodušila poskytnutí dotace v 
případech, kdy žadatel sice splnil podmínky, ale neobdržel dotaci, 
neboť v daném chvíli již byla celá výše dotace rozdělena, 
následně ale zbydou finanční prostředky například proto, že 
některý z žadatelů o dotaci odstoupí od realizace projektu 
podpořeného dotací. Postup by byl následující. Poskytovatel 
dotace by oslovil žadatele s dotazem, zda má nadále zájem o 
dotaci za nezměněných podmínek podle původní žádosti, pokud 
by souhlasil, přistoupil by poskytovatel ke specifické obnově 
řízení a novým rozhodnutím vyhověl žádosti, která byla v 
původním řízení pravomocně zamítnuta. 

Akceptováno. 

Z K čl. I bodu 8 
 
K § 14h odst. 1 
Navrhujeme vypustit větu poslední pro nadbytečnost. Jedná se o 
úpravu duplicitní se správním řádem (viz § 14q).  
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno. 

D K § 14h odst. 2 
Doporučujeme za slovem „řízení“ vypustit slova „o poskytnutí 
dotace nebo návratné finanční výpomoci“. Tato slova jsou 
nadbytečná, v odstavci 1 téhož paragrafu je slovo řízení uvedeno 
bez dodatku.  

Použije se správní řád. 

Z K § 14h odst. 3 
1. Navrhujeme odstavec 3 upravit v následujícím smyslu: 
„Poskytovatel může ve zveřejněných podmínkách dotačního 
programu nebo ve výzvě podle § 14i stanovit, jakým způsobem 
bude postupovat v případě, že obdržená žádost podle § 14 odst. 3 
bude trpět vadami.  
Poskytovatel může stanovit, že: 
a) příjemce nebude vyzýván k doplnění žádosti ani odstranění vad 

Akceptováno. 
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žádosti, 
b) příjemce bude vyzván k doplnění žádosti a odstranění vad 
žádosti, avšak pouze v omezeném rozsahu. 
 
Nestanoví-li poskytovatel omezení pro doplnění žádosti či 
odstranění jejích vad, platí, že poskytovatel vyzve příjemce k 
doplnění žádosti nebo odstranění jejích vad a poskytne k tomu 
příjemci přiměřenou lhůtu. Při stanovení lhůty poskytovatel 
zohlední potřebu včasného vydání rozhodnutí v řízení o 
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci pro všechny 
případné zájemce. Nedoplní-li příjemce žádost ve stanovené 
lhůtě, poskytovatel řízení zastaví. Proti usnesení o zastavení 
řízení nelze podat opravný prostředek.“. 
 
Odůvodnění: 
Poskytovatel dotace by měl mít právo předem stanovit, v jakém 
režimu bude postupováno v případě, kdy obdrží žádost, která 
obsahuje vady nebo je neúplná. U dotací by měla plně platit 
zásada „bdělým patří právo“, neboť je zcela v zájmu žadatele 
podat žádost řádně. Zejména u dotačních programů s vysokým 
počtem žadatelů, výrazným přebytkem poptávky nad nabídkou a 
potřebou jejich zúčtování v rámci jednoho rozpočtového roku je 
takový postup jedinou možností, jak zachovat stávající lhůty, ve 
kterých se tyto dotace poskytují. 
Tato připomínka je zásadní. 

D 2. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení o individuální žádost, 
máme pochybnosti o zákonnosti navrženého ukončení řízení 
formou informace. Pokud by takovéto řešení bylo shledáno jako 
ústavní a právně možné, Ministerstvo pro místní rozvoj jej 
podpoří. 

Změněno. 

D K § 14h odst. 5 
Doporučujeme slova „podaná i upravená“ na začátku věty první 
vypustit pro nadbytečnost.  

Akceptováno. 

Z K § 14i  Akceptováno. 
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Navrhujeme odstavce 2 a 3 vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Řízení již bylo zahájeno okamžikem podání žádosti a nelze proto 
uplatnit fikci nezahájení. V návaznosti na tuto úpravu navrhujeme 
zrušit označení odstavce 1. 
Tato připomínka je zásadní. 

D K § 14j odst. 2 až 5 
Navrhovaná úprava je duplicitní s úpravou ve správním řádu, 
doporučujeme ji proto vypustit.  

Akceptováno. 

Z K § 14j odst. 1 
Navrhujeme za slova „výpomoc poskytne“ vložit slova „částečně 
poskytne,“. Dále navrhujeme vypustit větu druhou, která je 
nepřípustná – částečný úspěch nelze považovat za plný úspěch ve 
věci, takové rozhodnutí je částečně negativní. V návaznosti na 
tuto úpravu zrušit označení odstavce 1. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. I když je dotace poskytnuta pouze 
částečně, určité finanční prostředky poskytnuty 
jsou a musí se stanovit podmínky jejich použití.  

D K § 14k odst. 1 
Plně chápeme potřebu flexibilní lhůty pro vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, kterou podporujeme. Upozorňujeme však, že v 
podle § 14 odst. 3 písm. d) „lhůtu, v níž má být účelu dosaženo“ 
stanoví sám žadatel. Správní orgán by tak byl povinen rozhodovat 
o žádostech podle lhůty určené mu žadatelem, co nelze min. v 
případě, kdy rozděluje dotace a vybírá příjemce v rámci jedné 
výzvy až na základě vyhodnocení všech žádostí. 

Upraveno. 

Z K § 14k odst. 4 
Navrhovaná úprava je duplicitní s úpravou v § 71 odst. 2 písm. a) 
správního řádu, který je uveden výčtu v § 14q, doporučujeme ji 
proto vypustit a ponechat ustanovení pouze v tomto znění“ 
„Vydáním rozhodnutí se rozumí rovněž vložení rozhodnutí do 
monitorovacího systému upraveného zvláštním zákonemx). 
 
x) zákon č. 248/2000 Sb., zákon o podpoře regionálního 
rozvoje.“.“ 

Upraveno. 
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Tato připomínka je zásadní. 
D K § 14k odst. 5 

Navrhujeme vypustit slova „osobou, která je oprávněna jednat za 
poskytovatele“ pro nadbytečnost.  

Vypuštěno. 

D K § 14l odst. 2 (obdobně § 14e odst. 2) 
Doporučujeme zavést možnost delegovat rozhodnutí o odvolání 
na nižší úroveň, případně přenést rozhodovací pravomoci na jiný 
orgán, a to z důvodu, že předpokládané množství případů může 
být u některých poskytovatelů dotace (zejména ministerstev) 
velmi vysoké a dojde k významnému zatížení osoby ministra. 

Ustanovení bylo z návrhu vypuštěno. 

Z K § 14l odst. 3 
Navrhujeme vypustit větu třetí, která stanoví povinnost 
vyrozumět příjemce o prodloužení lhůty pro odvolání. Ustanovení 
představuje administrativní zátěž, která není nezbytná pro 
zachování zákonnosti procesu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení bylo z návrhu vypuštěno. 

Z K § 14l odst. 4 
1. Navrhujeme uvést ustanovení odstavce 4 v tomto znění: „ 
Jestliže odvolací orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je 
v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, 
  
a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví, 
  
b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému 
projednání poskytovateli dotace, který rozhodnutí vydal; v 
odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací orgán právní 
názor, jímž je poskytovatel dotace, který napadené rozhodnutí 
vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí 
nelze podat odvolání. 
 
2. Navrhujeme doplnit nový odstavec, který bude znít: „(x) 
Neshledá-li odvolací orgán důvod pro postup podle odstavce 4, 
odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Jestliže odvolací 
orgán zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.“ 

Ustanovení bylo z návrhu vypuštěno. 
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Tato připomínka je zásadní. 
Z K § 14m 

Ustanovení včetně poznámky pod čarou požadujeme uvést v 
tomto znění: 
 
„§ 14m 
Provádění úkonů a doručování 
 
(1) Provádět úkony v řízení a doručovat lze rovněž 
prostřednictvím monitorovacího systému upraveného zvláštním 
zákonemx).  
 
(2) Dokument je považován 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. 
 
(3) 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.  
 
(4) Zákon o archivnictví a spisové službě se nepoužije. 
 
x) zákon č. 248/2000 Sb., zákon o podpoře regionálního 
rozvoje.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Na osobním setkání bylo dohodnuto, že 
navrhovaná úprava bude obsažena v zákoně č. 
248/2000 Sb. 

Z K § 14o 
Navrhujeme § 14o vypustit, neboť se nijak neliší od ustanovení § 
70 správního řádu, který lze tedy beze zbytku použít. Pokud bylo 
záměrem ustanovení vyloučit možnost odvolání proti opravnému 
usnesení anebo opravnému rozhodnutí, je třeba to stanovit 
výslovně. 

Upraveno. 
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Tato připomínka je zásadní. 
Z K § 14p 

Navrhujeme § 14p vypustit, neboť je duplicitní s ustanovením § 
66 správního řádu, který je zahrnut ve výčtu ustanovení správního 
řádu v § 14q, která se použijí. Navrhujeme zároveň zvážit, zda by 
bylo možné vyloučit možnost odvolání proti usnesení o zastavení 
řízení z důvodů uvedených v § 66. 
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno. 

D K § 14q 
Navrhované ustanovení doporučujeme uvést v tomto znění: 
 
„§ 14q 
 
Na řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci se 
nepoužije zákon č.  500/2004 Sb., správní řád s výjimkou 
ustanovení části první, § 9 až 16, 19 až 26, 29 až 35, 37, 39, 40, 
66, 67, 70, 71 odst. 2 písm. a), 74, 77 až 79, 94 až 99, 136, 149, 
153, části čtvrté, § 175 a 177, neobsahuje-li tento zákon zvláštní 
právní úpravu.“. 

Upraveno. 

D K bodu 15 
Doporučujeme slovo „slova“ nahradit slovem „text“ a slova 
„nahrazují slovy“ nahradit slovy „nahrazuje textem“. 

Akceptováno. 

D K čl. III 
 Doporučujeme ustanovení o nabytí účinnosti uvést do souladu s 
čl. 53 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

D K části VI – rozpočtová pravidla v platném znění s vyznačením 
změn 
Upozorňujeme, že § 44 je zde uveden dvakrát s chybně 
uvedenými změnami. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Z 1. K úpravě procesu poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí (dále jen „dotace“) ze státního rozpočtu 
A. Požadujeme zvolit variantu řešení 0 nebo 1. 
B. Dále požadujeme odstranit ze závěrečné zprávy z hodnocení 

Vysvětleno. Nebude-li provedena žádná úprava, 
řídí se poskytování dotací a NFV správním řádem. 
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dopadů regulace a důvodové zprávy rozpory, které se váží 
k předkladatelem preferované variantě 4, aby bylo zřejmé, 
z jakých důvodů je navrhována právě tato varianta. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
Odůvodnění: 
Programové financování je již za současné právní úpravy 
poměrně složitý proces, kdy se pracovníci Ministerstva 
zdravotnictví zabývají mj. i posuzováním dokumentací veřejných 
zakázek. Další navrhované varianty by jednoznačně vyvolaly 
další administrativní zátěž a požadavky na navýšení pracovních 
sil a s tím související finanční náklady. 
V případě varianty 4 lze v oboru působnosti Ministerstva 
zdravotnictví očekávat prodloužení procesu poskytování dotací 
a značný nárůst administrativní zátěže. Navrhovaná úprava 
podstatně zvýší objem práce u útvarů, které dotace poskytují, 
takže není možné ji zabezpečit v rámci stávající systemizace 
Ministerstva zdravotnictví. S případným navýšením počtu 
zaměstnanců, kteří se zabývají poskytováním dotací a návratných 
finančních výpomocí, nebylo při návrhu rozpočtu na rok 2017 
a ani v rámci systemizace počítáno. 
Při aplikaci navrhované varianty dojde ke zvýšení administrativní 
zátěže, případně také k problémům při samotném poskytování 
dotací ze státního rozpočtu, protože např. navrhovaná možnost 
podání námitky proti rozhodnutí značně prodlouží lhůtu 
pro vyplacení dotace a omezí tak možnost jejího řádného 
využití příjemcem. 
Tvrzení uvedená v první větě části 8.1 Závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace: „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,“ máme za poněkud 
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nekorektní ve vztahu k § 14 odst. 5 současně platného znění 
zákona č. 218/2000 Sb. 
Předkladatelé v této věci dále uvádějí: „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,“ zatímco v bodu 3 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace je ve 
vyhodnocení přínosů a záporů varianty 4 reálně a objektivně 
uvedeno: „Ani při použití této varianty se nelze vyhnout 
požadavkům na personální posílení poskytovatelů dotací a s tím 
související finanční náklady.“ A v bodu 1.2 je také uvedeno: 
„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“. 
Předkladatelé si jsou navíc plně vědomi faktu, že  „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,… což koneckonců jednoznačně konstatoval 
i rozšířený senát Nejvyššího správního soudu“ (viz bod 1.3 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace)  a dále 
v dopadech navrhované úpravy vůbec nezohledňuje problémy 
s personálním obsazením správních úřadů po nabytí účinnosti 
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.   

Z 2. K rozsahu nově navrhovaných změn a jejich vztahu 
k dalším právním předpisům 
Požadujeme, aby byly zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

Projednáno na osobním jednání. Vysvětleno. Je 
třeba upravit přímo v uvedených zákonech. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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prostředků a o změně souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, výslovně 
vyloučeny z aplikace nově navrhovaných ustanovení 
rozpočtových pravidel. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
V navrhované novele není  vyjasněn vztah rozpočtových pravidel 
k jiným dotčeným zákonům (Ministerstva zdravotnictví se 
konkrétně týkají zákon č. 130/2002 Sb. a zákon č. 95/2004 Sb.). 
Považujeme za nezbytné zpřesnit navrhovanou právní úpravu, 
aby bylo zřejmé, že subjekty poskytující dotace podle speciální 
úpravy jsou z aplikace nově navrhovaných ustanovení vyloučeny, 
neboť jinak by při neúplné speciální úpravě mělo být 
subsidiárně postupováno právě podle rozpočtových pravidel, 
což je v daném kontextu nežádoucí. 

Z 3. K hlavním nejasnostem navrhované právní úpravy 
Ve smyslu předcházející připomínky rozsahu nově navrhovaných 
změn požadujeme vysvětlit hlavní nejasnosti, které v navrhované 
novele spatřujeme, a to konkrétně: 
A. K § 14 odst. 3 písm. c) 
Máme za to, že jednotné používání termínu „příjemce“ místo 
rozlišování „příjemce“ a „žadatel“ působí zmatečně, přičemž jde 
o otázku, která je legislativně technicky řešitelná. 

Akceptováno. 

Z B. K § 14 odst. 3 písm. c) 
Týká se rezidenčních míst: 
K účelu dotace: V případě specializačního vzdělávání je to 
podpora (finanční) vzdělávacího procesu bez ohledu na to, 
zda studium rezident dokončí nebo ne. Žádná podmínka ukončení 
studia a složení atestace v zákoně č. 95/2004 Sb. není. Lze tedy 
konstatovat, že co rezident odstuduje, to se proplatí, bez ohledu 

Vysvětleno. Je třeba řešit ve zvláštním zákoně. 
Viz připomínka č. 2. 
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na to, zda a kdy složí atestaci. 
Z C. K § 14 odst. 3 písm. d) 

Týká se rezidenčních míst: 
Ke lhůtě, v níž má být dosaženo účelu: V případě rezidenčních 
míst je toto ustanovení problematické, neboť pokud by bylo 
stanoveno datum podle vzdělávacího plánu rezidenta, 
upozorňujeme, že vzdělávání může být kdykoli přerušeno, a to 
na dobu v trvání až 5 let. 

Vysvětleno. Je třeba řešit ve zvláštním zákoně. 
Viz připomínka č. 2. 

Z D. K § 14 odst. 4 
Týká se výzkumu a vývoje: 
V rámci účelové podpory se ve většině případů nevydávají 
rozhodnutí, jak požaduje novela, ale uzavírají se smlouvy 
na řešení projektu (v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., § 9, 
odst. 1).  
Má zvláštní právní úprava (konkrétně zákon č. 130/2002 Sb.) 
přednost před aplikací zákona č. 218/2000 Sb.? 
Není zcela zřejmé, jaké mají být postupy v případě přijetí novely. 
Dál by se uzavíraly smlouvy podle zákona č. 130/2002 Sb. místo 
vydávání rozhodnutí podle zákona č. 218/2000 Sb.? Rozhodnutí 
by se pak vydávalo jen v případě zamítnutí žádosti o finanční 
podporu? Toto může způsobovat výkladové nejasnosti. Bylo by 
nutné subsidiárně postupovat podle rozpočtových pravidel, 
nebo se rozpočtová pravidla nepoužijí? Týkalo by se to i zákona 
č. 95/2004 Sb.? 
Týká se výzkumu i rezidenčních míst: 
Pro všechny neúspěšné žadatele budeme muset vždy vydat 
rozhodnutí, a to pro všechny případy – jak pro úspěšné, tak 
i pro neúspěšné žadatele, což zcela nepochybně přinese zvýšení 
administrativní zátěže. 

Vysvětleno. Je třeba řešit ve zvláštním zákoně. 
Viz připomínka č. 2. 

Z E. K § 14h odst. 2 
Týká se rezidenčních míst: 
Podle metodiky dotačního programu pro rezidenční místa je 
stanoven konečný termín pro podání žádosti a pak se otevírají 
obálky. Pokud nesplňují všechny náležitosti, tak se vylučují 

Vysvětleno. Je třeba řešit ve zvláštním zákoně. 
Viz připomínka č. 2. 
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v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. Zde je podle návrhu novely 
zákona č. 218/2000 Sb. možné podle § 14h odst. 3 doplňovat 
žádost kdykoli v průběhu řízení. Toto může způsobovat 
výkladové nejasnosti a problémy v aplikační praxi. 

Z F. K § 14h odst. 3 větě první 
Týká se výzkumu a vývoje: 
Z navrhované úpravy zcela jasně nevyplývá, zda je doplnění 
změnou návrhu projektu, nebo ne. 
Upozorňujeme, že návrh projektu nesmí být během veřejné 
soutěže měněn (blíže viz zákon č. 130/2002 Sb., § 21 odst. 8). 
Nebo je uvedenou větou myšleno pouze doplnění formálních 
nedostatků (někdo zapomněl něco přiložit – např. čestné 
prohlášení)? 
Rovněž není přesně stanoveno, kolikrát se má příjemci umožnit 
doplnění žádosti nebo odstranění jejích vad. Upozorňujeme, 
že vícenásobné vracení vadných žádostí by mohlo neúměrně 
protahovat a značně komplikovat proces hodnocení, což by 
přestavovalo další zvýšení administrativní zátěže. 

Vysvětleno. Je třeba řešit ve zvláštním zákoně. 
Viz připomínka č. 2. 

Z G. K § 14j 
Týká se rezidenčních míst: 
Je potřeba upozornit, že pro specializační vzdělávání podle 
zákona č. 95/20014 Sb. je žadatel o dotaci zveřejněn podle zákona 
do 30. 6. jako úspěšný žadatel, který obdrží dotaci, ale který musí 
podle vyhlášky vypsat výběrové řízení na obsazení rezidenčního 
místa. Pokud se mu nikdo nepřihlásí, musí vyhlásit druhé kolo 
výběrového řízení, nicméně i v tomto případě může nastat situace, 
že opět nikoho nesežene. V praxi tak může nastat situace, že od 
podání žádosti mohlo uběhnout např. 7 měsíců a žadatel je 
považován za úspěšného žadatele, přesto se mu žádné rozhodnutí 
nebude vydávat a žádná dotace posílat, protože se mu nepodařilo 
přidělené rezidenční místo obsadit rezidentem. 

Vysvětleno. Je třeba řešit ve zvláštním zákoně. 
Viz připomínka č. 2. 

Z H. K § 14k odst. 3 větě první 
Týká výzkumu a vývoje i rezidenčních míst: 
Máme za to, že navrhovaná úprava ukládá, že by se 

Odvolání bylo z návrhu vypuštěno. 
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pravděpodobně neměly vyplácet dotace úspěšným žadatelům 
do doby, než bude jasné, zda se někdo proti rozhodnutí 
o nepřidělení dotace neodvolá, a dále čekat do doby, než bude 
o jeho odvolání rozhodnuto. 
V praxi by mohla nastat situace, že v případě, že by byla 
vyplacena dotace úspěšným žadatelům a teprve následně by bylo 
vyhověno odvolání neúspěšného příjemce, musel by být tento 
příjemce upřednostněn na úkor příjemce, kterému byla původně 
dotace přidělena. Důvodem by byla skutečnost, že pro dotace 
vyčleněné finanční prostředky jsou vždy omezené a nemohou 
pokrýt zájem všech žadatelů o dotaci. Jak tuto situaci prakticky 
řešit? 
Je nepochybné, že bude muset dojít ke změně harmonogramů 
v metodice na rezidenční místa a pravděpodobně i v zadávací 
dokumentaci veřejné soutěže (účelová podpora), aby bylo vůbec 
možné v rámci jednoho rozpočtového roku absolvovat hodnotící 
procesy k žádostem o podporu, současně dostát stanoveným 
lhůtám na odvolání atd. (včetně vyplacení finančních prostředků) 
atd. 

Z CH. K § 14l odst. 3 větě první 
Týká výzkumu a vývoje i rezidenčních míst: 
V souvislosti s navrhovanou úpravou je potřeba upozornit 
na neúměrně se protahující doby administrace žádostí o finanční 
podporu – tedy doby, během které nebude možné poskytnout 
příjemcům finanční podporu (blíže viz předchozí komentář). 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Ustanovení bylo z návrh vypuštěno. 

D V části VI předkládaného materiálu je § 44 odst. 1 uveden 
dvakrát. Navrhujeme uvést dané ustanovení pouze jednou 
a promítnout zde obě navrhované změny, tj. jak bodu h), 
tak i bodu i). 

Akceptováno. 

Technologická 
agentura ČR 

D Úvod 
Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) vítá 
novelizační iniciativu za účelem reakce na rozsudek Nejvyššího 
správního soudu 9 Ads 83/2014-46, který dovodil možnost 
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přezkumu negativních rozhodnutí o poskytnutí podpory, jelikož 
podřízení negativních rozhodnutí správnímu řádu se jeví jako 
neúčelné a pro potřeby poskytování dotací neefektivní řešení. TA 
ČR se rovněž účastnila konzultací k dané problematice. Zvolenou 
variantu však nelze považovat z pohledu poskytování dotací za 
nejvhodnější, rovněž má TA ČR za to, že by v rámci takto 
rozsáhlé novelizace bylo na místě provést i novelizaci některých 
dalších ustanovení za účelem výkladového vyjasnění některých 
dalších otázek. 

Z 1. K novelizačnímu bodu 1 a souvisejícím úpravám 
TA ČR nepovažuje za vhodnou záměnu pojmu uchazeč za pojem 
příjemce v rámci ustanovení o náležitostech žádosti o poskytnutí 
podpory. V návětí ustanovení je pojem příjemce na místě, jelikož 
se zde hovoří o poskytnutí podpory na základě žádosti příjemce. 
V písm. c) a e) se ale naopak hovoří o žádosti, o níž ještě nebylo 
rozhodnuto, a je proto přesnější pojem uchazeč. Dosavadní znění 
rozpočtových pravidel tento pojem rozlišovala, stejně jako tak 
činí navazující právní předpisy, například z pohledu TA ČR 
stěžejní zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (dále 
jen „ZPVV“).  

Použije se legislativní zkratka „žadatel o dotaci“. 

Z 2. K novelizačnímu bodu 8 – Řízení o poskytnutí dotace 
Navrhujeme využití v minulosti uvažované stručnější varianty, 
která spočívala v doplnění nového odstavce na konec § 14, který 
stanoví opravný prostředek proti rozhodnutí o neposkytnutí či 
částečném neposkytnutí podpory, a potvrdí vyloučení správního 
řádu pro tyto případy. Navrhovaná úprava nepřispěje ke 
srozumitelnosti textu a povede ke značnému zkomplikování řízení 
o poskytnutí podpory dle rozpočtových pravidel. Příliš se blíží 
správnímu řádu, jehož aplikace přitom není žádoucí.  V ZPVV  je 
obdobně stručná úprava týkající se stížnosti jakožto opravného 
prostředku (§ 36 odst. 7 a § 36a odst. 8). Tato úprava je pružnější 
(což je především cílem novely) a umožňuje podrobnější úpravu 
stanovit na úrovni vnitřního předpisu poskytovatele (tak jako v 

Poskytování dotací za současného stavu musí být 
podřízeno správnímu řádu. 
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případě TA ČR - veřejně dostupná směrnice SME-08 Směrnice o 
stížnostech ve veřejných soutěžích). 

Z 3. K novelizačnímu bodu 8 – nově vkládaný § 14m 
Návrh předpokládá evidenci dotačního spisu výhradně v IS 
upraveném zákonem upravujícím podporu regionálního rozvoje. 
Tento požadavek je neopodstatněný, představuje takové zatížení 
poskytovatelů, které fakticky znemožňuje využití ustanovení v 
praxi (až na výjimky poskytovatelů podpory z ESF). 

Spis bude muset být v souladu se správní řádem 
veden. 

Z 4. K současnému § 14 odst. 3 
Toto ustanovení stanoví povinnost uchazečů o dotaci, aby uvedli 
informace o své vlastnické struktuře. Na základě dosavadních 
zkušeností TA ČR jako poskytovatele, který tyto informace 
požaduje, je zřejmé, že tato úprava je vágní a nedotažená. V prvé 
řadě jak toto ustanovení, ale i samotná důvodová zpráva (myšleno 
k zákonu č. 171/2012 Sb.) neuvádí, jak poskytovatelé mají s 
těmito informacemi naložit, tj. zda mají např. vyhodnocovat 
rizikové uchazeče s neprůhlednou ovládací strukturou a případně 
vydávat negativní rozhodnutí o poskytnutí dotace, anebo tyto 
informace pouze sbírat. Je zřejmé, že v druhém případě se jedná 
pouze o administrativní zátěž bez jakéhokoliv výsledku a v 
prvním případě zase poskytovatelé nemají dostatečnou zákonnou 
oporu k jakékoliv reakci na obdržené informace. Dalším 
problémem je, že zákon požaduje pouze vlastnickou strukturu do 
první linie a nikoliv dál. Pokud ale uchazeč neposkytne ovládací 
strukturu až do koncové fyzické osoby, která má dominantní vliv 
(ale přes několik právnických osob) a má doložit pouze svého 
vlastníka v první linii, není taková zákonná úprava efektivní. Na 
druhou stranu, třetím problémem je, že otázka vlastníků není 
nijak ohraničena procentuálně a praxi to znamená poskytnout 
údaje i o osobách s podílem velmi nízkým, např. o drobných 
akcionářích. Tento požadavek se ukazuje jako zbytečně 
administrativně náročný a zároveň těžko realizovatelný. Přitom 
informace o ovládací struktuře by se měly týkat osob s 
významným vlivem a nikoliv nepatrným.  Při stanovení limitu se 

Vysvětleno. Novela se bude týkat pouze procesu 
(uloženo Radou ESIF). 
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lze inspirovat definicí podniku v příloze I Nařízení Komise (EU) 
č. 651/2014, jelikož tento předpis se týká veřejného financování 
podniků. Zde je definice partnerských a propojených podniků a 
právě partnerské podniky mají uvedenou hranici 25%. Pokud by 
rozpočtová pravidla obsahovala odkaz na toto nařízení, lze 
uvedené informace poskytovatelem využít i z toho pohledu, zdá 
podnik správně provedl agregaci údajů o subjektech v jeho 
ovládací struktuře a správně tak posoudil svou velikost. 
 
Vhodnou alternativou je rovněž odkaz na definici “skutečného 
majitele”, tak jak je vymezen v § 4 zákona č. 253/2008 Sb. 
Požadujeme, aby při této novelizaci byl zohledněn i tento 
problém a došlo k úpravě předmětného ustanovení ve výše 
uvedeném smyslu, anebo alespoň k vysvětlení v důvodové 
zprávě.  

Z 5. K současnému § 14 odst. 7 
V § 14 odst. 7 rozpočtová pravidla stanoví, že u programů nebo 
projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a 
finančních mechanismů může poskytovatel stanovit výdaje nebo 
náklady, které budou vyúčtovány jako paušální. Stejný princip 
zavedla novela č. 194/2016 ZPVV) do definice způsobilých 
nákladů dle § 2 odst. 2 písm. k)  ZPVV. ZPVV je vůči 
rozpočtovým pravidlům lex specialis, nicméně se jedná o další 
právní úpravu umožňující paušální účtování některých nákladů, 
přičemž tento způsob účtování zejména nepřímých nákladů je 
účelný pro všechny poskytovatele.  
- Požadujeme proto rozšíření paušálního účtování pro 
všechny druhy projektů a poskytovatelů. 

Vysvětleno. Novela se bude týkat pouze procesu 
(uloženo Radou ESIF). 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Z  V úvodu především odkazuji na stanovisko Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) k předchozímu 
materiálu upravujícímu předmětnou materii č. j. ÚOHS-
L0191/2016/OS-32164/2016/440/JŠa ze dne 3. srpna 2016, v 
jehož rámci jsem se zabýval náležitostí rozhodnutí o poskytnutí 
dotace nebo návratné finanční výpomoci, která spočívá v tom, že 

Akceptováno. 
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výroková část takového rozhodnutí obsahuje mj. seznam 
fyzických a právnických osob placených z prostředků 
poskytnutých ze státního rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o 
zadávání veřejných zakázek.  
 
V tehdy připomínkovaném materiálu se tato náležitost měnila z 
obligatorní na fakultativní [navrhoval se její přesun z § 14 odst. 4 
písm. j) rozpočtových pravidel do § 14 odst. 5 písm. a) 
rozpočtových pravidel], ve stávajícím návrhu tato náležitost 
zůstává povinná (mění se jen návětí § 14 odst. 4 rozpočtových 
pravidel).  
 
Připomínám, že předmětné ustanovení § 14 odst. 4 písm. j) 
rozpočtových pravidel bylo do zákona vloženo částí jedenáctou 
zákona č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách (dále též jen 
„novela“). Z veřejně dostupných zdrojů přitom vyplývá, že dané 
ustanovení bylo do novely vloženo na základě poslaneckého 
pozměňovacího návrhu, v důsledku čehož k danému ustanovení 
chybí důvodová zpráva.  
 
Domnívám se, že všechny argumenty, kterými jsem v srpnu 2016 
odůvodňoval problematičnost předmětného ustanovení, jsou stále 
platné, a bylo by vhodné dané ustanovení přeformulovat, resp. v 
důvodové zprávě k takové změně vysvětlit jeho reálný dosah. 
Dále tedy opakuji a zdůrazňuji podstatné z mého dřívějšího 
stanoviska.   
 
Ze samotného legislativního textu dovozuji, že uvedené 
ustanovení umožňuje poskytovateli dotace, aby součástí 
rozhodnutí o poskytnutí dotace (návratné finanční výpomoci) 
učinil identifikaci osob, které se budou podílet na dotované akci a 
které budou z tohoto titulu placeny z prostředků poskytnutých ze 
státního rozpočtu (tedy z předmětné dotace), a to za podmínky, že 
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tyto osoby nebudou (coby dodavatelé) vybírány podle zákona o 
zadávání veřejných zakázek. Uvedení těchto osob v rozhodnutí 
má pak zřejmě za následek „účelovou vázanost“ poskytnutých 
prostředků právě na tyto osoby (s tím, že rozpočtová pravidla 
počítají s možností změny těchto osob na základě žádosti 
příjemce dotace).  
 
Jistou problematičnost daného ustanovení ve vztahu k aplikační 
praxi Úřadu v oblasti veřejných zakázek pak vidím ve dvou 
rovinách: formulační a věcné.  

Z Rovina formulační  
 
Ustanovení nepokládám za šťastně formulované. Zákon o 
zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“) je zákonem, 
který primárně upravuje práva a povinnosti zadavatelů veřejných 
zakázek [viz § 4 ZZVZ]. Nelze tedy dost dobře říci, že se zákon 
„vztahuje“ či „nevztahuje“ na určitého dodavatele. Dodavatel je 
povinen se zákonem řídit pouze tehdy, pokud se on sám rozhodne 
vstoupit do kontraktačního procesu se zadavatelem (upraveného 
ZZVZ).  
 
Pokud tedy předmětné ustanovení hovoří o „osobách, na které se 
nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek,“ jedná se o 
formulaci, která je poněkud matoucí, protože svým smyslem 
odkazuje spíše k rozlišení osob - zadavatelů od osob - 
nezadavatelů. Ve skutečnosti však jde o odlišení osob - 
dodavatelů, s nimiž může být (ovšem spíše díky postavení 
příjemce dotace, resp. díky charakteru daného právního vztahu) 
smlouva uzavřena pouze na základě postupu dle ZZVZ, od jiných 
osob, na jejichž výběr se ZZVZ nevztahuje (např. zaměstnanců).  
 
Doporučuji proto ust. § 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových pravidel 
formulovat následovně: „seznam fyzických a právnických osob 
placených z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, na 

Akceptováno. 
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jejichž výběr se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek,“  
Z Rovina věcná  

 
Dále je třeba si uvědomit, že otázka, zda se na výběr konkrétní 
osoby vztahuje ZZVZ, je mnohdy otázkou nejednoduchou, kdy 
odpověď na ni záleží (pouze zjednodušeně řečeno) na posouzení 
toho, zda  
 
příjemce dotace je zadavatelem ve smyslu § 4 ZZVZ, a pokud 
ano, zda  
 
lze právní vztah mezi zadavatelem a danou osobou označit za 
veřejnou zakázku ve smyslu § 2 odst. 1 ZZVZ [veřejnou 
zakázkou např. není pracovněprávní vztah], a pokud ano, tak zda  
 
je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku postupem dle zákona 
[§ 2 odst. 3 ZZVZ a další ustanovení upravující výjimky z 
postupu dle zákona].  
 
Ke všem shora uvedeným otázkám se musí Úřad autoritativně 
vyjádřit (minimálně implicite) v každém řízení zahájeném buď na 
návrh, nebo z moci úřední, jehož předmětem je buď přezkoumání 
úkonů zadavatele, nebo podezření ze spáchání správního deliktu, 
neboť na řešení těchto otázek závisí posouzení jeho pravomoci 
dané řízení vůbec vést.  
 
S ohledem na skutečnost, že řešení otázky aplikace ZZVZ na 
určitý právní vztah nemusí být vždy jednoduché [např. otázky 
postavení tzv. zadavatele – jiné právnické osoby upravené v § 4 
odst. 1 písm. e) ZZVZ byly na základě totožného znění 
stávajícího zákona opakovaně řešeny i v soudní praxi], není v 
teoretické rovině vyloučeno, že Úřad dospěje ve věci nutnosti 
aplikace ZZVZ k odlišnému závěru než poskytovatel dotace.  
V takovém případě je třeba jednoznačně konstatovat, že Úřad 

Akceptováno. 
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nebude předchozím posouzením daného právního vztahu ze 
strany poskytovatele dotace vázán (jinými slovy řečeno uvedení 
určité osoby v rozhodnutí o poskytnutí dotace samo o sobě 
nevyjímá vztah takové osoby s příjemcem z režimu ZZVZ). Ve 
vztahu k příjemci dotace to znamená, že uvedení určité osoby v 
seznamu dle § 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových pravidel jej 
nezbavuje případné odpovědnosti za porušení ZZVZ, pokud 
vyjde v řízení před Úřadem najevo, že její výběr podléhal 
pravidlům uvedeným v ZZVZ.  
 
Požaduji proto, aby byl tento aspekt vysvětlen v důvodové zprávě 
k navrhovanému zákonu, zvláště za situace, kdy s ohledem na 
genezi předmětného ustanovení popsanou výše není žádný 
vysvětlující text doposud k dispozici.  

Ministerstvo 
kultury 

Z Obecně 
Ministerstvo kultury považuje současný systém poskytování 
dotací ze státního rozpočtu za administrativně a personálně 
zvládnutelný. V souvislosti s navrženou zásadní změnou 
poskytování dotací pokládáme za problematické zejména 
rozhodování o zamítnutí žádosti a institut odvolání proti 
rozhodnutí, které bude znamenat značný nárůst administrativy a s 
tím související nezbytné personální posílení jednotlivých útvarů 
Ministerstva kultury, tj. nezbytné navýšení počtu 
systemizovaných míst (a s tím souvisejících prostředků na platy). 
Příjemce totiž může podle navrhovaného § 14l odst. 1 podat 
odvolání proti jakémukoli rozhodnutí, tj. nejen proti rozhodnutí o 
zamítnutí žádosti, ale i proti rozhodnutí, jímž byla poskytnuta 
dotace nižší, než příjemce požadoval. Zdůrazňujeme, že v rámci 
Ministerstva kultury není možné zajistit novou agendu 
(vyřizování opravných prostředků) v rámci stávající systemizace 
služebních míst a stávajících platových limitů, jak předpokládá 
materiál RIA.  
Výše uvedenou připomínku týkající se nárůstu administrativy lze 
vztáhnout i na následné soudní přezkoumávání rozhodnutí, byť 

Proces poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí ze státního rozpočtu je třeba upravit tak, 
aby na něj nedopadal správní řád v celém jeho 
rozsahu.  
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výluka ze soudního přezkumu byla již řešena ve výše zmíněném 
rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014-46. 
Tato připomínka je zásadní. 

Z K materiálu III – k návrhu zákona 
K bodu 8 – k § 14h odst. 1 
Návrh předpokládá, že poskytovatel dotace může „některé 
činnosti“ delegovat na jinou právnickou osobu nebo organizační 
složku státu. Toto ustanovení pokládáme z hlediska požadavků čl. 
2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády za nejednoznačně 
a právně vágní, neboť v návrhu nejsou určena pravidla této 
delegace, ani vymezení konkrétních činností na jednotlivé 
subjekty. Navrhujeme proto větu druhou a třetí v odstavci 1 
vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení bylo upraveno. 

D K bodu 8 – k § 14h odst. 3  
Z ustanovení není zřejmé, o jaké vady v žádosti se jedná. 
Akceptovatelnými vadami by mohlo být např. doplnění 
nevyplněné kolonky v žádosti, nikoli však např. chybějící 
povinná příloha, rozpory v rozpočtu či projekt, který po obsahové 
stránce nekoresponduje s vyhlášeným výběrovým dotačním 
řízením.  
Není jasné, z jakého důvodu by měl poskytovatel žadatele o 
dotaci následně upozorňovat na chyby a nedostatky a umožňovat 
jim opravy a doplnění. Výsledkem pak může být, že dotaci obdrží 
i nekvalitně zpracované projekty, u nichž žadatel neumí vyplnit 
ani jednoduchý formulář. 
Nebudou-li vady, které mají být odstraněny, konkretizovány, lze 
předpokládat, že každý poskytovatel bude přistupovat odlišně. 
Tím však nebude zajištěna objektivita při hodnocení 
předložených žádostí o dotaci ze státního rozpočtu. 

Vyzývání k odstranění vad bylo upraveno.  

D K bodu 8 – k § 14l 
Podle § 14q návrhu se na ustanovení o odvolání nebudou 
vztahovat ustanovení správního řádu o odvolání a rozkladu. 
Dáváme tedy k zvážení, zda by v případě, pokud nebude 

Ustanovení bylo z návrhu vypuštěno. 
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uplatněna autoremedura podle § 14l odst. 1 návrhu a bude 
rozhodovat ten, kdo stojí v čele poskytovatele (tj. ministr v 
případě Ministerstva kultury), nebylo vhodné, aby přinejmenším 
v důvodové zprávě bylo popsáno zřizování komisí či poradních 
orgánů na způsob rozkladových komisí podle § 152 odst. 3 
správního řádu, které by připravovaly návrhy na rozhodnutí o 
odvolání a další podklady. Tyto komise či poradní orgány by byly 
jmenovány ministrem, resp. tím, kdo stojí v čele poskytovatele, 
který rozhoduje o odvolání podle § 14l odst. 2 návrhu. 

Z K bodu 8 – k § 14l odst. 1 
Pokládáme za nezbytné, aby právo na odvolání nebylo možno 
uplatnit v případě, kdy poskytovatel zcela nebo zčásti nevyhověl 
žádosti pouze z důvodu, že rozpočtové možnosti poskytovatele 
neumožňují vyhovět žádosti. V takovém případě je odvolání v 
podstatě zbytečné; pokud rozpočtové možnosti Ministerstva 
kultury či jiného poskytovatele neumožňují žádosti o dotaci 
vyhovět, pak není třeba, aby probíhalo odvolací řízení, které by 
znamenalo jak nárůst agendy poskytovatele, tak i administrativní 
zátěž pro žadatele. 
Navrhujeme proto, aby v § 14l odst. 1 byla na konec první věty 
doplněna slova: „ ; toto právo příjemce nemá, pokud poskytovatel 
plně nevyhověl žádosti pouze z důvodu nedostatku finančních 
prostředků státního rozpočtu“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení bylo z návrhu vypuštěno. 

Z K bodu 8 – k § 14l odst. 5 písm. a) 
V návaznosti na předchozí připomínku k § 14l odst. 1 
považujeme dále za nezbytné řešit situaci, kdy je podáno 
nepřípustné odvolání, a to příjemcem, kterému nebylo vyhověno 
z důvodu, že rozpočtové možnosti poskytovatele neumožňují 
vyhovět jeho žádosti. Takové odvolání by mělo být také (pokud 
vycházíme z předkladatelovy konstrukce) zamítnuto jako 
nedůvodné.  
K tomu účelu navrhujeme v § 14l odst. 5 na konec písmene a) 
doplnit slova: „ přičemž za neoprávněnou osobu se považuje i 

Ustanovení bylo z návrhu vypuštěno. 
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příjemce, který není oprávněn podat odvolání,“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Z K materiálu V – k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) 
K části 1.5 (Popis cílového stavu) 
V této části předkladatel uvádí, že „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.“. 
Považujeme za nutné, aby v této části bylo jednoznačně řečeno, 
že úspěšnému žadateli není možné odejmout dotaci jen na základě 
toho, že jiný, resp. neúspěšný žadatel se snaží zvrátit původní 
rozhodnutí o neposkytnutí dotace. Zákon o rozpočtových 
pravidlech takovýto právní titul, na jehož základě by mohla být 
dotace odebrána, neobsahuje (srov. § 14, 15 a 44 odst. 1 zákona č. 
218/2000 Sb.). Pokud od úpravy dotačního procesu lze očekávat, 
že zajistí dodržování zásady transparentnosti procesu, zejména 
pak zásady legitimního očekávání příjemce, tak shora uvedená 
věta v důvodové zprávě, které v mnoha případech slouží k 
dovysvětlení účelu právního předpisu, vnáší do celého systému 
poskytování dotací právní nejistotu.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

D K materiálu VI – Platné znění (Části zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn) 
K § 44 odst. 1 
Upozorňujeme, že § 44 odst. 1 je v platném znění (materiál VI) 
obsažen ve dvou variantách; v jednom případě zohledňuje změny 
v písmenu h), v druhém případě změny  
v písmenu i), což je matoucí, neboť podle návrhu zákona 
(materiál III) dochází pouze  
ke změně písmene i). Doporučujeme sjednotit. 

Akceptováno. 
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D K materiálu VI – Platné znění 
K § 77 odst. 1 
Upozorňujeme, že podle návrhu zákona (materiál III) se v § 77 
odst. 1 se slova „§ 14 odst. 13“ nahrazují slovy „§ 14n“. Podle 
platného znění (materiál VI) se však číslo „13“ nahrazují číslem 
„12“. Doporučujeme proto tento rozpor opravit.  

Akceptováno. 

Úřad vlády - 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Z 1. Požadujeme do důvodové zprávy uvést kvalifikovaný odhad 
dodatečných finančních nákladů pro poskytovatele dotací. 
Odůvodnění: 
Uplatňování opravných prostředků neúspěšnými žadateli 
(plynoucí z nově navrhované úpravy) si vyžádá dodatečné 
administrativní náklady na straně poskytovatelů.  Odůvodnění 
ministerstva financí, že již dnes jsou poskytovatelé povinni 
postupovat podle správního řádu, nelze akceptovat, pokud byla 
dosavadní praxe poskytovatelů odlišná. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. Ze strany MF vysvětleno 
tak, že je doplněno u poskytovatelů, kteří dodali 
podklady. Jsou uvedena souhrnná data za všechny 
poskytovatele. 
ROZPOR 

Z 2. Požadujeme v souladu s bodem 1.4 Závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace (RIA) explicitně vyloučit poskytování 
dotací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 
změně souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 
z platnosti navrhovaných ustanovení § 14g až § 14q. 
Odůvodnění: 
V bodu 1.4 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
se uvádí, že dotčenými subjekty jsou poskytovatelé dotací a 
návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, kteří 
neposkytují dotace podle speciální právní úpravy (např. výše 
uvedený zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací). Tato skutečnost však není explicitně uvedena v zákoně 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, a nově navrhovaná úprava je v kolizi se speciální 
úpravou rozhodování o dotacích v režimu zákona o podpoře 

Neakceptováno. Ze strany MF vysvětleno tak, že 
je-li to nutné, musí tak učinit zákon č. 130/2002 
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací. MF nenamítá nic proti tomu, aby si 
gestor tohoto zákona definoval vztah svého 
zákona a rozpočtových pravidel ve speciálním 
zákoně.  
ROZPOR 
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výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Podle jeho § 17 
odst. 5 je návrh projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a 
inovacích současně žádostí o dotaci podle rozpočtových pravidel. 
Nově navrhovaná úprava v § 14h odst. 3 ukládá poskytovateli 
povinnost vyzvat příjemce, pokud jeho žádost obsahuje vady, k 
doplnění žádosti nebo k odstranění jejích vad, což je v rozporu s § 
21 odst. 8 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací, podle kterého nesmí být návrh projektu v soutěži měněn. 
Navrhované změny dále zasahují do kompetencí kontrolního 
orgánu Grantové agentury ČR podle § 36 odst. 7 a kontrolního 
orgánu Technologické agentury ČR podle § 36a odst. 8 zákona o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 
Předkládaný návrh zákona se tak dostává do rozporu s některými 
ustanoveními zákona o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Z Obecná připomínka 
1. V bodě 6. odst. I. důvodové zprávy je uvedeno, že „dopady do 
státního rozpočtu mohou za určitých podmínek způsobit 
jednotlivá rozhodnutí poskytovatelů dotací (administrativa 
spojená s uplatňováním opravných prostředků neúspěšných 
žadatelů). Pokud by k této situaci došlo, případné výdaje by byly 
hrazeny z rozpočtových prostředků dotčených kapitol.“ Návrh 
úpravy procesu poskytování dotací však nutně povede také 
k potřebě navýšení administrativních kapacit a může mít i 
další finanční dopady. Poskytovatelé dotací budou mít nové 
povinnosti, které dosud nevykonávali (pevně daný procesní 
postup,  
vydávání negativních rozhodnutí, opravné prostředky, a to jak 
odvolání, tak i účast na případném soudním řízení). Náklady na 
potřebné personální kapacity nemohou nést jednotlivé 
kapitoly státního rozpočtu, bude nutné schválit navýšení 
kapacit a rozpočtových prostředků v rámci systemizace. 
Navýšení výdajů vyvolá například i potřeba úpravy informačních 

Bude předmětem dalších jednání. V RIA bylo 
zohledněno. 
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systémů takovým způsobem, aby bylo možné dotační proces 
v zákonem nastavené konečné podobě dotačními útvary 
realizovat. Dopad novely se obdobně zásadně promítne i do 
agend programového financování, které doposud nebylo zatíženo 
postupy dle správního řádu a postupy k němu analogickými. 
Zejména proto bude nutné tuto oblast posílit o pracovníky, kteří 
budou odborně schopni řešit právní  stránku  poskytování dotací a 
problematiky s tímto související.  
V prostředí MPSV je administrativní náročnost návrhu 
odhadována na nejméně cca 12 systemizovaných míst ve 13. a 14. 
platové třídě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Z 2. Upozorňujeme na principiální rozpor navrhované novely 
s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 
financování programů reprodukce majetku, a na ni navázaných 
pokynů.  Zejména se v  programovém financování většina úkonů 
požadovaných novelou pro poskytnutí dotace provádí již před 
registrací (§ 5 uvedené vyhlášky), kterou se zároveň stanoví max. 
objem finančních prostředků SR a podmínky dalšího postupu. 
Rozhodnutí se vydává až po jejich splnění a slouží jako podklad 
pro vlastní řízení a financování akce, rozhodně se před jeho 
vydáním už  neposuzuje žádost o dotaci atp.  Dále je nutné mít na 
paměti, že se úkony požadované vyhláškou provádějí 
v programovém financování výhradně v IS SMVS/EDS a tento 
systém bude nutné upravit. Požadujeme, aby k této problematice 
MF svolalo meziresortní jednání, kde vysvětlí, jakým způsobem 
budou změny spojené s novelou řešeny v programovém 
financování. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Rozpor zde neexistuje. Registrace je 
mezistupněm před poskytnutím dotace.  

D K jednotlivým ustanovením  
K bodu 1 - k § 14 odst. 3 písm. c) 
Žádáme o ponechání pojmu „žadatel“ a důsledné používání 
správných pojmů podle fáze, ve kterém se dotační řízení nachází. 
Příjemcem se žadatel stává v momentě, kdy je mu vydáno 

Akceptováno. 
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rozhodnutí o poskytnutí dotace. Sloučení těchto dvou významově 
odlišných pojmů do výrazu „příjemce“ je matoucí a postrádající 
rozlišovací znaky.  

Z K bodu 8  
K § 14h odst. 1 
V tomto odstavci je uvedeno, že se ustanovení § 14 správního 
řádu pro vyloučení z projednávání a rozhodování ve věci použije 
na právnické osoby nebo organizační složky státu obdobně. Na 
rozhodování o žádosti o dotaci se v prostředí Evropských 
strukturálních a investičních fondů podílí kromě poskytovatele 
také hodnotitelé, což jsou experti na danou oblast, kteří posuzují 
žádost z hlediska věcného a přidělují jí body dle kvality, jejich 
rozhodování je tedy z celého procesu nejvíce subjektivní a proto 
také nejrizikovější z korupčního hlediska. Posudek hodnotitele je 
přitom pro vydání rozhodnutí klíčový. Vedle toho je v některých 
oblastech počet expertů omezený, a proto v některých prioritních 
osách operačního programu věcné hodnocení provádí pouze úzká 
skupina osob, která hodnotí mnoho projektů. Hodnotitelé 
v Operačním programu Zaměstnanost provádějí hodnocení na 
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
nejedná se tedy o kmenové zaměstnance a teoreticky vzato ani o 
úřední osoby, nicméně mohou být chápáni jako znalci, na které se 
§ 14 správního řádu rovněž vztahuje. Informace o těchto osobách 
proto nejsou zveřejňovány v zájmu prevence jejich ovlivňování 
ze strany žadatelů a vytváření korupčního prostředí. V DotInfo 
jsou zveřejňovány pouze anonymizované údaje o těchto 
hodnotitelích (přidělené kódy). Pro hodnotitele samozřejmě platí 
zákaz podjatosti (nepodjatost stvrzují svým podpisem).   
 
Navrhovaná úprava by vedla k povinnosti poskytovatele 
poskytovat informace o hodnotitelích žadateli. Na základě 
zkušeností z minulosti lze konstatovat, že existuje reálné riziko 
snah o ovlivňování výběrového procesu ze strany žadatelů. Tyto 
informace nejsou zveřejňovány ani v rámci dotací na výzkum a 

Vysvětleno. Úprava poskytování informací není 
řešena v rozpočtových pravidlech.  
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vývoj (viz § 21 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů), a přestože 
v tomto případě zde jde o veřejnou soutěž, situace je obdobná, 
neboť i zde dochází k výběru žádostí na základě výzvy a i zde 
dochází k rozdělování veřejných prostředků, riziko ovlivňování je 
proto stejné a důvody k ochraně osobních údajů těchto osob platí i 
zde. Zásadně proto nesouhlasíme s tím, aby se ustanovení § 14 
správního řádu aplikovalo i na hodnotitele, a žádáme o jejich 
vynětí z této povinnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

D K § 14h odst. 1 větě druhé 
Ve znění „Některé činnosti může poskytovatel delegovat na jinou 
právnickou osobu nebo jinou organizační složku státu.“ je slovo 
„některé“ vágní, požadujeme specifikovat. Buď zadavatel myslel 
jakékoliv činnosti, potom nemá být slovo některé, nebo myslel 
některé konkrétní činnosti, a potom je nutno tyto vyspecifikovat. 

Text byl upraven. Připomínkové místo 
s vypořádáním připomínky souhlasí. 

Z K § 14i 
Pokud z textace tohoto ustanovení a z důvodové zprávy 
usuzujeme správně, představuje § 14i speciální úpravu k § 14h, a 
to pro případ, kdy jsou dotace poskytovány na základě výzvy 
poskytovatele. Na tyto případy pak lze z § 14h aplikovat toliko 
odstavce 1, 2, 4 a 5, avšak nikoli odstavec 3. 
 
Pokud je naše úvaha správná, tj. na žádosti o dotaci podané na 
základě výzvy se neaplikuje § 14h odst. 3, pak ale i v 
těchto případech je třeba mít možnost vyzvat žadatele 
k odstranění vad žádosti, pokud se nejedná o neodstranitelné 
vady, které nelze napravit (např. pokud žadatel nepatří mezi 
oprávněné žadatele). Doplňujeme, že v rámci rovné soutěže s 
ostatními žadateli je zavedený úzus, že se po termínu uzávěrky 
příjmu žádostí neupravuje popis toho, na co je dotace 
požadována. Náprava nedostatků žádosti je naopak běžná u 
formálních chyb (chybějící příloha aj.). Považujeme za důležité 

Návrh je upraven tak, že poskytovatel ve výzvě 
k podávání žádostí o dotace nebo návratné 
finanční výpomoci stanoví, k odstranění kterých 
vad bude vyzývat, případně zda nebude vyzývat 
vůbec.  
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tento princip zachovat. Proto žádáme, aby bylo ustanovení § 14h 
odst. 3 doplněno také do § 14i pro případ, že se jedná o formální 
odstranitelné vady. Navrhujeme např. následující textaci: „Trpí-li 
žádost podle § 14 odst. 3 formálními vadami, vyzve poskytovatel 
příjemce k doplnění žádosti nebo k odstranění vad a poskytne k 
tomu příjemci přiměřenou lhůtu.“ Dále žádáme, aby bylo možné 
žadatele vyzvat k odstranění vad i opakovaně, neboť v praxi často 
dochází k tomu, že žadatel ne zcela pochopí, jaké úpravy jsou 
požadovány, a bylo by tak nutné žádost zbytečně vyřadit. 
 
Pokud naše úvaha není správná a záměrem je i na žádosti o dotaci 
podané na základě výzvy aplikovat § 14h odst. 3, pak požadujeme 
úpravu § 14h odst. 3 a § 14i odst. 2 tak, aby byla tato ustanovení 
sladěna, přičemž je nutné: 

1. nestanovovat povinnost poskytovatele vyzvat 
žadatele k odstranění vad žádosti v případech, kdy 
se jedná o neodstranitelné vady (např. pokud 
žadatel nepatří mezi oprávněné žadatele); 

2. umožnit poskytovateli, aby vyzval žadatele k 
odstranění formálních vad i vícekrát (nikoli pouze 
jednou), pokud si to vyhradil v textu výzvy. 
 

Dále není zcela zřejmé, proč je v případě neodstranění vad dle § 
14h odst. 3 řízení zastaveno, zatímco v případě rozporu s výzvou 
dle § 14i odst. 2 není řízení vůbec zahájeno. Žádáme o vysvětlení, 
případně sladění textů ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní.  

Z K § 14i odst. 1 
Nesouhlasíme s vymezením obsahu výzvy, konkrétně 
s požadavkem, že musí definovat účel poskytnutí dotace. 
Požadujeme odstranit z věty „Součástí výzvy je okruh 
oprávněných příjemců, lhůta pro podání žádosti, účel, kterého má 
být poskytnutím dotace dosaženo, možnost užití specifických 
jazyků pro účely podávání žádosti, případně další požadavky, 

Text je upraven. 
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které příjemce musí naplnit“ část vymezující účel. Může docházet 
k záměně s účelem podle § 14 odst. 4 písm. d). Účel projektu 
(dotace) však není totéž co účel (cíle) výzvy; výzva může být 
vyhlašována na poměrně široký okruh aktivit a dotace z jedné 
výzvy mohou být poskytnuty stovkám příjemců. Účel dotace je 
specifický pro jednotlivé projekty, a proto účel nemůže být 
vymezen ve výzvě samotné. Každá dotace poskytnutá na základě 
dané výzvy tak může mít jiný účel, jehož plnění se posléze 
ověřuje v rámci realizace projektu. Žádáme proto, aby byl účel 
buď vypuštěn, nebo nahrazen pojmem „cíl výzvy“. 
Tato připomínka je zásadní.  

D 2. Dále navrhujeme vypuštění textu: „možnost užití specifických 
jazyků pro účely podávání žádosti“. 

Je v kompetenci poskytovatele, jaké si ve výzvě nastaví 
požadavky. Viz text, který následuje po textu námi navrhovaném 
k odstranění.  

Akceptováno. 

D k§14i odst. 2. a 3.  
Upozorňujeme na rozpor s textem §14h odst. 2 a textem §14p. Je 
nutné přesně definovat, kdy je řízení zahájeno, což návrh novely 
zatím uvádí nejednotně. 
Upozorňujeme rovněž na nesoulad s programovým financováním, 
 v EDS/SMVS se v případech uvedených v §14i a §14p, kdy 
příjemce vezme svou žádost zpět před vydáním rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, vydává příjemci  rozhodnutí, kterým je akce 
vyřazena z programu – viz http://www.mfcr.cz/cs/o-
ministerstvu/informacni-systemy/programove-financovani-
isprofin-eds-smvs/metodicke-pokyny.   

Akceptováno. 

Z K § 14i odst. 2 
Výzva může obsahovat mnoho požadavků a podmínek, které 
musí být dodrženy. Může docházet i k tomu, že chybí povinná 
náležitost požadovaná výzvou, kterou ale je možné doplnit 
výzvou k odstranění vad (viz obecná připomínka k § 14i). K 
tomuto v praxi dochází zcela běžně, přestože po obsahové stránce 
se může jednat o kvalitní projekty. Pokud by nebylo možné 

Vyzývání k doplnění bude součástí výzvy 
k podávání žádostí. 
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žádost doplnit, docházelo by zbytečně k vyřazování velké části 
žadatelů a tím i k ohrožení čerpání Evropských strukturálních a 
investičních fondů. S návrhem proto zásadně nesouhlasíme. 
Žádáme, aby byla stanovena povinnost žádost vyřadit, až pokud 
skutečně nebude možné vadu odstranit ani dílčím doplněním 
(tzn., pokud žádost nebude přijatelná, např. proto, že subjekt 
očividně není oprávněným žadatelem). 
Tato připomínka je zásadní.  

D K § 14k odst. 1 
Nepovažujeme za vhodné vázat lhůtu pro vydání rozhodnutí na 
lhůtu, v níž má být dosaženo účelu, což je termín, který žadatel 
uvádí v žádosti o dotaci dle § 14 odst. 3 písm. d). Žadatel může 
napsat do žádosti o dotaci cokoli, ale procesy na straně 
poskytovatele musí proběhnout a nelze je uzpůsobit jakémukoli 
termínu ze žádosti o poskytnutí dotace. V důvodové zprávě je 
uvedeno, že důvodem je také povinnost příjemce dotaci finančně 
vypořádat, nicméně k tomu dochází až po poskytnutí prostředků, 
resp. po ukončení financování projektu, tudíž tato povinnost 
nikdy nemůže nastat dříve, než je rozhodnutí o poskytnutí dotace 
vydáno.  

Je upraveno. 

D K § 14k odst. 4 
1. V tomto ustanovení je uvedeno, že se vydáním rozhodnutí 
rozumí mj. „vložení rozhodnutí do veřejného informačního 
systému veřejné správy dle zákona upravujícího podporu 
regionálního rozvoje“. Naopak v § 14m je použit pojem 
„monitorovací systém upravený zákonem o podpoře regionálního 
rozvoje“. Žádáme o sjednocení terminologie tak, aby byla v 
souladu s § 18 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, který používá pojem „monitorovací systém,“ a to 
způsobem jednoznačně odkazujícím na fakt, že se jedná o 
monitorovací systém dle uvedeného zákona (např. odkaz pod 
čarou) a nikoli všechny monitorovací systémy.   

Akceptováno. 

D 2. Navrhujeme, aby bylo znění tohoto odstavec upraveno tak, aby 
se vydáním rozhodnutí rozumělo jeho podepsání oprávněnou 

Řídí se správním řádem. 
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osobou poskytovatele.  
V režimu IS EDS/SMVS, při nutnosti dodržení řídící kontroly 
poskytovatele apod., zatím není možné zajistit, aby datum 
podpisu bylo identické s datem expedice rozhodnutí. Tento 
dvojkolejný stav by znamenal mnoho problémů pro obě strany. 
Text v uvedeném odstavci je navíc identický s postupem ve 
správním řádu a byl by pro poskytovatele především 
neevropských dotací velký problém.  

Z K § 14l odst. 1 
1. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby bylo umožněno podávání 
námitek až ve fázi finálního rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to z 
několika důvodů: 
• Žadatel/příjemce by při tomto nastavení procesu měl 
možnost se odvolávat proti jakékoli části rozhodnutí, včetně 
podmínek realizace, které jsou nastavovány jednotně pro všechny 
projekty (např. pravidla zadávání zakázek, způsobilosti výdajů, 
indikátorů atd.). Administrace vyřizování námitek by byla 
neúměrně náročná. 
• Před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace je nutné 
provést kontrolu před vznikem závazku, zpracovat požadavek na 
rozpočtový výdaj atd., což je administrativně i časově velmi 
náročné; pokud by poskytovatel prováděl tyto kroky před 
případnými námitkami příjemce a následně by příjemce námitky 
podal a bylo by jim vyhověno, musel by poskytovatel proces 
opakovat.  
 
Žadatel by měl mít k dispozici opravné prostředky pouze proti 
postupu poskytovatele nebo podmínkám poskytnutí dotace / 
neposkytnutí dotace specifickým pro danou žádost.  
 
Za nejvhodnější řešení považujeme vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace až ve chvíli, kdy je žádosti v plném rozsahu 
vyhověno (čemuž ale může předcházet fáze úprav žádosti na 
základě výsledku procesu hodnocení a výběru). 

Řízení je nově navrhováno jako jednostupňové. 
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Pokud žádosti není vyhověno nebo je vyhověno částečně, 
žádáme, aby nebylo hned po ukončení hodnocení/výběru 
vydáváno rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace, ale 
oznámení. V oznámení by mělo být možné uvést i podmínky, 
které musí být splněny, aby mohlo být žádosti plně či částečně 
vyhověno (např. úprava rozpočtu, vynětí některé klíčové aktivity 
atp.). Proti oznámení by žadatel mohl podat námitky, a teprve po 
jejich vyřízení, resp. po marném uplynutí lhůty pro jejich podání, 
by bylo teprve vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. o 
jejím neposkytnutí, se všemi náležitostmi a podmínkami realizace 
projektu, proti němuž již nebude možné podat námitky.  
Tato připomínka je zásadní. 

D 2. Navrhujeme sjednotit lhůty pro podání odvolání a námitek, a to 
na 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
Dle § 14l odst. 1 je stanovena lhůta pro podání odvolání na 10 
dnů ode dne doručení, přestože pro podání námitek (§ 14e) je 
lhůta 15 dnů. Dle našeho názoru není žádný racionální důvod pro 
rozdílný přístup k příjemcům. 

Odvolání je z návrhu vypuštěno. 

D K 14l odst. 2  
1. Navrhujeme prodloužení lhůty uvedené v odstavci 2 ze 7 dnů 
na 30 dnů ode dne doručení. 
Lhůta 7 dnů je velmi krátká, zejména pokud není odvolání 
podáváno elektronicky, je pravděpodobné, že velkou část 
časového prostoru zaberou převody ve vnitřní poště úřadu.  

Odvolání je z návrhu vypuštěno. 

Z 2. Žádáme, aby bylo umožněno delegovat rozhodování o odvolání 
na jiné vedoucí zaměstnance poskytovatele, nikoli aby musel 
rozhodovat výhradně ten, kdo stojí v čele poskytovatele. Někteří 
poskytovatelé obdrží tisíce žádostí o dotaci, přičemž zdaleka ne 
všem žádostem lze vyhovět. S přihlédnutím k počtu dotačních 
titulů, kde je poskytovatelem MPSV, toto navrhované znění 
nebude v praxi efektivní. Očekáváme, že velká část žadatelů 
využije možnosti podat odvolání (dle našich zkušeností se jedná 
až o desítky procent žadatelů, kterým není zcela nebo částečně 

Řízení je nově navrhováno jako jednostupňové. 
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vyhověno). Administrativní zátěž kladená na ministra, resp. 
obecně toho, kdo stojí v čele poskytovatele, by tak byla neúměrně 
vysoká. Jedná se o analogickou úpravu, jakou jsme již iniciovali u 
§ 14e odst. 2, přičemž tento návrh již byl ze strany MF 
akceptován v rámci předchozího připomínkování k návrhu zákona 
o řízení a kontrole veřejných financí, nevidíme proto důvod, proč 
by takováto úprava nemohla být provedena i zde. Stejně tak 
předchozí verze návrhu této novely obsahovala možnost delegace 
a Legislativní rada vlády ji ve svém stanovisku nenapadla.  
Tato připomínka je zásadní. 

D K §14l odst. 4 
Navrhujeme nahrazení textu: „odvolací orgán rozhodnutí zruší“ 
textem: „ten, kdo rozhoduje o odvolání“. 
Odvolací orgán není definován; mj. je náš návrh pro 
poskytovatele vhodnější a umožňuje jim snazší  použití 
vnitroorganizačních řádů, nastavených oprávnění a kompetencí. 

Odvolání je z návrhu vypuštěno. 

Z K § 14q odst. 2 
K ustanovením správního řádu, která se na rozhodování o 
poskytnutí dotace aplikují, máme tyto výhrady: 
• Odkaz na § 37 odst. 4 správního řádu - „Podání je možno 
učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické 
podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, 
popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno 
je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména 
prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez 
použití podpisu.“ - Zásadně nesouhlasíme s tím, aby bylo možné 
žádost podat ústně do protokolu či jinými prostředky (např. 
dálnopisem či telefaxem). Žádost musí být podána písemně 
způsobem stanoveným poskytovatelem. Nejsme si jisti, zda má 
poskytovatel možnost omezit aplikaci § 37 odst. 4 správního řádu 
na základě svého oprávnění dle § 14i odst. 1 návrhu zákona, tj. 
zda má možnost stanovit další požadavky, které musí příjemce 
naplnit. Pokud nemůže omezit možnosti podání dané správním 
řádem, pak požadujeme, aby byl § 37 odst. 4 správního řádu v § 

Akceptováno. 
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14q výslovně vyňat a aby bylo do § 14 odst. 3 doplněno, že 
žádost musí být podána písemně. 
• Není zřejmé, proč má být aplikován § 66 správního řádu a 
současně je v návrhu zákona upraven postup v případě zpětvzetí 
žádosti, úmrtí nebo zániku žadatele (§ 14p) – tato úprava je 
zjevně duplicitní. Žádáme proto o vynětí odkazu na § 66 
správního řádu, protože úprava v § 14p a v ostatních ustanoveních 
je dle našeho názoru dostatečná.  
• Odkaz na § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu je zjevně 
duplicitní s § 14k odst. 2 návrhu zákona, žádáme o odstranění 
odkazu na správní řád. 
• Návrh zákona nevylučuje přezkumné řízení (§ 94 až 99 
správního řádu), což může vést k prodloužení rozhodování o věci 
a administrativní zátěži poskytovatelů, jak ve stanovisku k 
předchozí verzi návrhu novely zákona vytkla také Legislativní 
rada vlády. Přezkumné řízení je složité a lze si obtížně představit 
případy, kdy by mohlo být v procesu poskytování dotací použito. 
Závažné vady rozhodnutí mohou vést k nicotnosti rozhodnutí, což 
je upraveno v § 77 správního řádu, a méně závažné vady lze 
opravit dle § 14o návrhu zákona. Žádáme proto o vyloučení 
přezkumného řízení v procesu poskytování dotací. 
• Odkaz na § 177 odst. 2 správního řádu považujeme za 
zcela nerelevantní a žádáme o jeho odstranění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Z 1. Obecně k materiálu:  
MŠMT si předně dovoluje uvést, že kvituje, že bylo v návrhu 
zákona přistoupeno k systému vyloučení konkrétních ustanovení 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. I přesto však MŠMT trvá na své obecné připomínce k 
minulé verzi návrhu tohoto zákona k nadbytečnosti speciální 
právní úpravy v zákoně č. 218/2000 Sb. všude tam, kde tato 
nesystémově duplikuje či doplňuje zákon č. 500/2004 Sb. 
Požadujeme předmětné části ustanovení návrhu zákona (např. 
ustanovení § 14h odst. 3, 14k odst. 4, 14o návrhu zákona a další) 

Akceptováno. 
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vypustit (podrobněji k některým jednotlivým institutům viz níže). 
Z 2. Obecně k materiálu:  

V celém textu návrhu zákona (konkrétně např. ustanovení § 14, 
14g, 14h, 14i návrhu) požadujeme nahradit nepřiléhavé označení 
„příjemce“ označením „žadatel“. Žadatel se příjemcem stává 
nejdříve v okamžiku vydání rozhodnutí. 

Akceptováno. 

Z 3. K novelizačnímu bodu 8, § 14h odst. 3:  
Domníváme se, že institut zastavení řízení není pro dotační řízení 
(které je nenárokové) systémově vhodný. Faktickým důsledkem 
zastavení řízení je totiž neposkytnutí dotace (tedy nevyhovění 
žádosti o poskytnutí dotace). V případě, že bylo řízení zastaveno, 
je pak žadatel připraven o prostředky procesní obrany (proti 
informaci o zastavení řízení nelze podat opravný prostředek). 
MŠMT doporučuje zvážit vypuštění institutu zastavení řízení z 
návrhu zákona. Nadto je k tomuto třeba uvést, že navrhovaná 
úprava pouze duplikuje úpravu podle zákona č. 500/2004 Sb., a je 
proto nadbytečná. 
V této souvislosti je dále třeba upozornit na nejasné odlišení 
postupu podle ustanovení § 14h odst. 3 (jehož důsledkem má být 
zastavení řízení) a podle ustanovení § 14h odst. 4 (žádost je dál 
věcně posuzována). Z návrhu zákona není zřejmé, v jakých 
případech se postupuje podle kterého z těchto ustanovení. 
Požadujeme vyjasnit. Obecně však navrhujeme institut zastavení 
řízení z návrhu zákona vypustit a řídit se obecnou úpravou podle 
správního řádu. 

Návrh byl upraven. 

Z 4. K novelizačnímu bodu 8, § 14h odst. 4:  
Upozorňujeme, že návrh zákona umožňuje poskytovateli 
významně zasáhnout do věcného obsahu žádosti (výzva k „úpravě 
žádosti“). Takové jednání uplatněné vůči jednotlivým žadatelům 
by mohlo mít jednoznačně diskriminační charakter a mohlo by 
být v rozporu se zásadou rovného zacházení. Požadujeme 
jednoznačně formulovat, v jakých případech lze vyzvat žadatele k 
doplnění žádosti v tomto smyslu. Náležitosti žádosti, případně její 
formulář, a seznam příloh, které je třeba k žádosti přiložit, by 

Text je upraven. 
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měly být uvedeny ve vyhlášení programu. Žadatel, který některou 
podmínku stanovenou ve vyhlášení nesplní, by měl být vyřazen a 
nikoli dodatečně vyzýván poskytovatelem. Při vyšším počtu 
žádostí by pak bylo včasné vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a její následné poskytnutí nereálné.     

Z 5. K novelizačnímu bodu 8, § 14i:  
K navrhovanému ustanovení si dovolujeme uvést, že toto je velmi 
zmatečné. Zejména je pak zmatečné ustanovení § 14i odst. 2 
návrhu, ze kterého není zřejmé, kým a jaké požadavky nebyly 
dodrženy. Z textace není patrné, zda se jedná o případ, kdy 
poskytovatel nedodržel požadavky kladené na výzvu podle § 14i 
odst. 1 návrhu, nebo o případ, kdy žadatel nedodržel požadavky 
stanovené výzvou. Pokud by měla být vydávána ještě informace o 
nezahájení řízení, bude celý proces poskytování dotací ještě delší 
a administrativně náročnější. Požadujeme vyjasnit a 
přeformulovat.  

Akceptováno. 

Z 6. K novelizačnímu bodu 8, § 14j odst. 1:  
Podle našeho názoru nelze říci, že pokud poskytovatel poskytne 
dotaci v částce nižší než požadované, žádosti vyhoví. Žádosti 
bude v tomto případě vyhověno částečně, a co do zbytku by měla 
být zamítnuta.  

 Text je upraven. Pokud poskytne částku nižší než 
požadovanou, musí stanovit podmínky. 

Z 7. K novelizačnímu bodu 8, § 14j odst. 2:  
V navrhovaném ustanovení požadujeme podrobněji rozvést obsah 
poučovací povinnosti o opravném prostředku.  Dále požadujeme 
doplnit, kdy nabývá rozhodnutí právní moci (nabytí právní moci 
podle ustanovení § 73 zákona č. 500/2004 Sb. je podle návrhu 
vyloučeno). 

Opravný prostředek byl vypuštěn. 

Z 8. K novelizačnímu bodu 8, § 14k odst. 1:  
Požadujeme vypustit toto ustanovení pro nadbytečnost. Textace 
tohoto ustanovení je zcela vágní a poskytnutí dotace takovým 
způsobem, aby bylo možné realizovat její účel, vyplývá ze 
samotné zásady dobré správy.  

Akceptováno. 

Z 9. K novelizačnímu bodu 8, § 14k odst. 2 a 3:  
V ustanoveních je uvedeno, že rozhodnutí, kterým není dotace 

Text ustanovení byl změněn. 
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nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, je poskytovatel 
povinen vydat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo ukončeno 
rozdělování finančních prostředků určených na dotace nebo 
návratné finanční výpomoci a tyto prostředky byly zahrnuty do 
vydaných rozhodnutí. K tomu uvádíme, že „ukončení rozdělování 
finančních prostředků“ je pro žadatele zcela neurčitý okamžik. 
Nelze akceptovat vázání lhůty na okamžik, který je zcela na 
subjektivní vůli poskytovatele dotace. Nerozumíme, zda se má 
rozdělení finančních prostředků určených na dotace týkat celé 
kapitoly poskytovatele nebo jen části kapitoly (závazného 
ukazatele), ze které je financován konkrétní program. 
Navrhujeme ustanovení § 14k odst. 2 a 3 vypustit a ponechat 
stanovení lhůty podle správního řádu (například podle řízení o 
výběru žádosti) nebo jednoznačně vymezit počátek běhu lhůty. 

Z 10. K novelizačnímu bodu 8, § 14k odst. 3:  
Vydaná rozhodnutí v kontextu předložené novely nikdy nemohou 
zahrnovat všechny finanční prostředky, neboť si poskytovatel 
vždy musí ponechat rezervu, kdyby bylo třeba vyhovět odvolání. 
Větě druhé nerozumíme, neboť v případě, že bude možné vyzývat 
k doplnění žádosti nebo k odstranění jejich nedostatků, pak bude 
vždy možnost některému ze žadatelů vyhovět. Požadujeme text 
upravit v kontextu předkládané novely zákona. 

Odvolání je z návrhu vypuštěno. 

Z 11. K novelizačnímu bodu 8, § 14k odst. 4:  
Požadujeme vypustit toto ustanovení, neboť toto jednak duplikuje 
zákon č. 500/2004 Sb. a dále ustanoví nový způsob doručování, a 
to prostřednictvím informačního systému. Taková úprava je podle 
našeho názoru názoru nepřípustná a nemá oporu v právních 
předpisech. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, explicitně neumožňuje doručovat právní akty 
prostřednictvím informačního systému, pouze zavádí jeho použití 
pro komunikaci mezi poskytovatelem a příjemcem v procesu 
realizace dotace. Pokud je úmyslem předkladatele používat pro 
doručování informační systém, pak je nezbytné takový způsob 
doručování podrobně legislativně upravit, zejména s důrazem na 

Doručování prostřednictvím MS 14+ bude blíže 
upraveno v zákoně č. 248/2000 Sb. 
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prokázání řádného okamžiku doručení (resp. okamžiku, kterým se 
počínají účinky řádného doručení). Stávající právní úprava 
navrhovaný způsob doručování podle našeho názoru neumožňuje. 
Ze stejného důvodu pak požadujeme vypustit poslední větu 
ustanovení § 14m návrhu. Doporučujeme doručovat způsobem 
podle zákona č. 500/2004 Sb. 

Z 12. K novelizačnímu bodu 8, § 14l:  
Předně si dovolujeme zdůraznit, že je podle našeho názoru úprava 
opravného prostředku pro dotační řízení, které je ze své povahy 
nenárokové, nevhodná a nadbytečná. Právo na opravný 
prostředek v řízení o poskytnutí dotace nevyplývá ani z předpisů 
ústavního práva a ani ze samotné povahy tohoto řízení. Naopak se 
jedná o institut, který je v protikladu s tím, co je uvedeno v 
důvodové zprávě k návrhu, a nadměrně zatíží systém veřejné 
správy. Požadujeme právní úpravu odvolání jako celek z návrhu 
vypustit. 
Nad rámec výše uvedeného si k ustanovení § 14l návrhu 
dovolujeme uvést, že s ohledem na skutečnost, že je vyloučeno 
subsidiární použití právní úpravy pro odvolání podle zákona č. 
500/2004 Sb., se navrhovaná úprava jeví jako nedostatečná. 
Zejména absentuje vymezení rozsahu odvolání a rovněž nejsou 
vymezeny náležitosti rozhodnutí o odvolání ani jeho závaznost 
pro poskytovatele, pokud po zrušení původního rozhodnutí tento 
vydává rozhodnutí nové.  
Mechanismus odvolání bude v praxi znamenat, že poskytovatel 
nebude moci rozdělit celou alokaci vyčleněnou na vyhlášený 
program, přičemž nejčastějším důvodem nevyhovění je, že po 
rozdělení finančních prostředků alokovaných na příslušný 
program mezi žadatele, kteří měli např. lepší bodové hodnocení 
než žadatel, již nezbyly finanční prostředky k uspokojení dalších 
žádostí. Tzn., tento důvod již nebude použitelný a v rámci 
odvolání bude řešeno, zda neměla být žádost ohodnocena více 
body nebo zda byla bodová hranice nastavena objektivně. 
Vzhledem k tomu, že podle odst. 6 proti rozhodnutí o odvolání 

Akceptováno. 
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nelze podat opravný prostředek, jedná se v podstatě o pouhý 
nárůst administrativní zátěže a nižší míru uspokojení žadatelů. 
Dále požadujeme doplnit větu „Odvolání nelze podat proti 
rozhodnutí, kterým bylo žádosti o poskytnutí dotace plně 
vyhověno.“. 
K ustanovení § 14l odst. 2 si dovolujeme uvést, že dodržení lhůty 
určené poskytovateli pro provedení autoremedury se nejeví být 
vzhledem k institucionálnímu členění většiny poskytovatelů 
reálné.  Doporučujeme  tuto lhůtu prodloužit. 
Dále požadujeme do ustanovení § 14l návrhu doplnit způsob, 
jakým odvolací orgán naloží s odvoláním, které je nedůvodné. 
Tento případ (který může být v praxi nejčastější) není v návrhu 
vůbec upraven.  
Je nezbytné též vymezit, zda je právní názor odvolacího orgánu 
pro poskytovatele při vydání nového rozhodnutí závazný.  
Požadujeme doplnit, v jaké lhůtě poskytovatel vydá nové 
rozhodnutí a zda se proti novému rozhodnutí poskytovatele (po 
zrušení předchozího rozhodnutí odvolacím orgánem) lze dále 
odvolat.  
Celkově na tomto místě požadujeme blíže upravit náležitosti a 
obsah rozhodnutí o odvolání, jelikož je vyloučena aplikace 
obecných ustanovení o odvolání podle zákona č. 500/2004 Sb.  

Z 13. K novelizačnímu bodu 8, § 14o:  
Ustanovení požadujeme zcela vypustit a v otázce opravy 
zřejmých nesprávností odkázat na zákon č. 500/2004 Sb. 

Bylo upraveno. 

Z 14. K novelizačnímu bodu 8, § 14p:  
I v tomto případě požadujeme institut fikce z návrhu zákona 
vypustit a řídit se obecnou úpravou zastavení řízení podle 
správního řádu. 

Bylo upraveno. 

Z 15. K novelizačnímu bodu 8, § 14q:  
Požadujeme přeformulovat toto ustanovení, a to například 
následujícím způsobem: „Na řízení o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci se nepoužije zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to s výjimkou části 

Ustanovení bylo upraveno. 
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prvé, (...) tohoto zákona, nestanoví-li tento zákon jinak.“.  
V odstavci 2 jsou uvedena i ustanovení, která podle našeho 
názoru na proces poskytování dotací vůbec aplikovat nelze. Např. 
ustanovení o místní příslušnosti (je-li poskytovatelem 
ministerstvo, tak postrádá smysl) nebo postoupení pro 
nepříslušnost. Mělo by být možné, aby žadatel, který se chce 
přihlásit do programu vyhlášeném ministerstvem, podal žádost 
např. úřadu práce, který ji ministerstvu postoupí, přičemž lhůta 
pro podání žádosti bude zachována?   Domníváme se, že použití 
tohoto postupu a správního řádu obecně je možné a smysluplné 
pouze v případě, když žadatelé mají na dotaci nárok, ať už přímo 
ze zákona nebo po splnění některých předem objektivně daných 
kritérií. V případech, kdy na dotaci právní nárok není, a dotaci 
obdrží pouze např. komisí vybraní příjemci, je tento navržený 
postup nelogický a hlavně nerealizovatelný v praxi.  
U tohoto ustanovení nám dále není zřejmé, jaký je vztah mezi 
žádostí dle návrhu zákona a podáním dle ustanovení § 37 zákona 
č. 500/2004 Sb. (jehož použití je připuštěno), neboť se jedná o 
úpravu rozdílnou. Požadujeme vyjasnit, zda se ustanovení § 37 
zákona č. 500/2004 Sb. subsidiárně použije či nikoli. 

Z 16. K části V., Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
(RIA)-shrnutí: Uvádí se, že zvýšené výdaje na zabezpečení 
aplikace předložené novely budou hrazeny z rozpočtových 
prostředků dotčených kapitol. Předpokládáme tedy, že bude 
možné pokrýt zvýšené náklady na úkor prostředků vyčleněných 
na dotace, tzn., že bude MF akceptovat přesuny mezi závaznými 
ukazately z titulu zabezpečení aplikace této normy, vč. navýšení 
systemizace služebních úřadů. Každoročně dochází k nárůstu 
nových úkolů, které musí ministerstvo zabezpečovat 
(kybernetická bezpečnost, registr smluv, zákon o státní službě), 
aniž by tyto zvýšené provozní náklady byly ministerstvům v 
návrhu rozpočtu zohledňovány. Tato situace je dále neúnosná. 
MŠMT každoročně zpracovává tisíce žádostí o dotace a navržená 
formalizace dotačního řízení si tak vyžádá nemalé náklady. 

O tomto problému se bude jednat. V RIA bylo 
zohledněno. 
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Požadujeme proto ujištění, že bude možné pokrýt zvýšené 
náklady přesunem mezi závaznými ukazateli. 

D 1. K novelizačnímu bodu 8, § 14h odst. 1:  
Doporučujeme alespoň v důvodové zprávě uvést, které činnosti 
může poskytovatel delegovat na jinou právnickou osobu nebo 
organizační složku státu. Předpokládáme, že není možné 
delegovat kteroukoliv činnost, kterou je v procesu poskytování 
dotací třeba vykonat, např. samotné vydání rozhodnutí. 
Domníváme se, že je možné a vhodné delegovat pouze činnosti 
administrativní, např. hodnocení žádostí.  

Akceptováno. 

D 2. K novelizačnímu bodu 8, § 14i odst. 1:  
Nedoporučujeme umožňovat podání žádosti v jiném než českém 
jazyce (dotační řízení probíhá v České republice, kde úředním 
jazykem je český jazyk). V praxi si nedovedeme představit, že by 
poskytovatel ještě pro každou žádost zvlášť hledal někoho, kdo 
jazyku podání žádosti rozumí, aby ji přeložil. Předpokládáme, že 
formulář žádosti v českém jazyce je součástí vyhlášení programu 
(„výzvy“). 

Akceptováno. 

D 3. K novelizačnímu bodu 8, § 14i a § 14h:    
Ve vazbě § 14i odst. 2 na § 14h odst. 3 je nezbytné upřesnit, kdy 
bude poskytovatel příjemce vyzývat k doplnění/opravě a kdy 
řízení nezahájí. Konkrétně se jedná o „špatný účel“ dotace, což 
může být podle současného návrhu považováno jak za vadu podle 
§ 14h odst. 3, tak za důvod pro nezahájení řízení podle § 14i odst. 
2. 

Akceptováno. 

D 4. K novelizačnímu bodu 8, 14k odst. 1:  
Slovní spojení „výdaje nebo náklady již uhrazené“ je podle 
našeho názoru nesmyslné, neboť výdaje jsou již uhrazené 
náklady. Toto připomínka platí obdobně pro „uhrazený výdaj“, 
neboť výdaj je vždy uhrazený. 

Vypuštěno. 

D 5. K novelizačnímu bodu 8, § 14k odst. 3:  
Slovo „příslušných“ je velice obecné a u dotací z operačních 
programů neřeší požadavek včasného informování příjemců (za 
veškeré prostředky na příslušné dotace může být považován celý 

Text byl změněn. 
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operační program). Ukončení rozdělování dotací je vhodné vázat 
na „prostředky výzvy“ či „dotační titul“, neexistuje-li výzva. 

D 6. K novelizačnímu bodu 8,  § 14l odst. 2 :  
Doporučujeme doplnit in fine slova „(dále jen „odvolací orgán)“ a 
důsledně tuto zkratku v návrhu dodržovat. V ustanovení § 14l 
odst. 3 návrhu se zaměňuje odvolací orgán s poskytovatelem 
dotace.  

Vypuštěno. 

D 7. K novelizačnímu bodu 8, § 14p:  
Doporučujeme doplnit interpunkci před slovo „platí“.  

Text byl změněn. 

D 8. Nad rámec navrhované novely, § 14 odst. 3 písm. e): 
Doporučujeme zvážit uvedení konkrétních typů žadatelů, kteří 
mají povinnost uvádět identifikaci osob s podílem v této 
právnické osobě a osob, v nichž má podíl tato právnická osoba. 
Pole našeho názoru je tato informace relevantní pouze u 
obchodních korporací, naopak u příspěvkových organizací tato 
informace postrádá smysl. 

Není předmětem této novely. 

D 9. Nad rámec navrhované novely, § 14 odst. 8 (nyní odst. 
7):  Doporučujeme zde uvést i případ, kdy příslušná právnická 
osoba vrátila do rozpočtu kraje finanční prostředky podle § 22 
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
zde nebude uvedena možnost stanovit v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace podmínku, aby kraj vrátil do státního rozpočtu i ty finanční 
prostředky, které příslušná právnická osoba do rozpočtu kraje 
vrátila podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., nebude způsob, 
jakým by se takto vrácené finanční prostředky vrátily zpět do 
státního rozpočtu, ze kterého byly původně poskytnuty. 

Není předmětem této novely. 

D 10. Nad rámec navrhované novely, § 14 odst. 4 písm. c): 
Doporučujeme toto ustanovení uvést  do souladu s § 14j odst. 1, 
který uvádí, že poskytovatel rozhodnutím dotaci „poskytne“. 
Podle našeho názoru nemůže být součástí téhož rozhodnutí 
„částka, do jejíž výše může být dotace …poskytnuta“. Obsahem 
výrokové části musí být pouze „poskytnutá“ či „poskytovaná 
částka“.  

Akceptováno. 
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D 11. Nad rámec navrhované novely, § 14 odst. 4 písm. k): 
Doporučujeme slova „ostatní povinnosti“ nahradit slovy 
„případné ostatní povinnosti“ (obdobně jako je upraveno v písm. 
g)), nebo     za slova „ostatní povinnosti“ doplnit slova „, jsou-li 
stanoveny“. Podle § 14j se jedná o povinnou součást výrokové 
části rozhodnutí, bez této úpravy by musely být tyto povinnosti 
upravovány vždy, taktéž pokud by neexistovaly. 

V takovém případě, bude řečeno, že se nestanoví. 

D 12. Nad rámec navrhované novely, § 14f odst. 2 a 5: 
Doporučujeme odst. 2 a 5 uvést do souladu. Podle odst. 2 platí, že 
v rozsahu, v jakém příjemce vrátil dotaci, nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně. Při tomto pojetí vrácených prostředků nedojde 
k porušení rozpočtové kázně, a proto nemůže být vyměřen odvod 
a vrácená částka započtena do povinnosti splnit odvod. 

Vysvětleno na osobním jednání. Připomínkové 
místo s vypořádáním souhlasí. 

D 13. K důvodové zprávě, zvláštní část, k bodu 8:  
V odůvodnění k § 14h odst. 3 a 4 doporučujeme  odkaz na §14j 
opravit na § 14i, který upravuje žádosti podávané na základě 
výzvy poskytovatele. 

Akceptováno. 

D 14. K části VI, platné znění s vyznačením změn:  
V § 14 odst. 3 doporučujeme přeškrtnout první větu, viz 
novelizační bod č. 1. 

Akceptováno. 

D 15. K části VI, platné znění s vyznačením změn:  
§ 44 je uveden dvakrát. V prvním § 44 se uvádí změna odst. 1 
písm. h), která není obsahem novelizačních bodů. 

Akceptováno. 

Ministerstvo vnitra Z Obecně - vztah ke správnímu řádu: 
 Předkládaný materiál představuje v pořadí již několikátý 
pokus Ministerstva financí upravit vztah správního řádu k 
rozhodování o poskytování dotací. Nutno bohužel konstatovat, že 
se opět jedná o pokus neúspěšný, neboť nerespektuje základní 
východiska pro právní úpravu rozhodování o dotacích. Jak jsme 
již podrobněji rozvedli v našich předcházejících stanoviscích, 
rozhodování o dotacích je výkonem veřejné moci v oblasti 
veřejné správy, a proto spadá do působnosti správního řádu (§ 1 
odst. 1 správního řádu). Správní řád se přitom použije vždy, 
pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup (§ 1 odst. 2 správního 

Akceptováno. Navrhuje se postupovat podle 
správního řádu s vyloučením některých jeho 
ustanovení a se speciální úpravou některých 
otázek. 
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řádu). Tato východiska je třeba do návrhu zákona plně 
promítnout.  

Z Ustanovení § 14q vymezující vztah správního řádu k rozhodování 
o dotacích je vnitřně rozporné, když odstavec 1 vyjímá 
rozhodování o dotacích z působnosti správního řádu, zatímco 
odstavec 2 vyjmenovává ustanovení správního řádu, která se na 
rozhodování o poskytování dotací použijí s tím, že se zdůrazňuje 
výkladové pravidlo lex specialis, které by však platilo i bez 
výslovné zmínky. Navržené řešení považujeme z hlediska 
adresátů právní normy za nesrozumitelné. Především však takové 
řešení odporuje základní tezi, a sice že rozhodování o dotacích 
spadá do působnosti správního řádu, a proto by se na tento postup 
správní řád vztahovat měl.  

Je upraveno. 

Z Není zřejmé, proč by neměla být na rozhodování o dotacích 
aplikována ustanovení správního řádu upravující jednací jazyk, 
spis (povinnost vést spis přitom vyplývá již ze zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů), protokol, dokazování, zajišťovací prostředky, 
vyznačování doložky právní moci, ochranu před nečinností atp., 
jak vyplývá z navrženého § 14q odst. 2 (arg. a contrario). V řadě 
případů nakonec bude muset být správní řád stejně aplikován, 
neboť rozpočtová pravidla neobsahují odpovídající úpravu. Při 
výkladu § 14q odst. 2 ad absurdum by například účastník nemohl 
v řízení vyjádřit své stanovisko, neboť § 36 odst. 2 správního řádu 
není uveden ve výčtu ustanovení, která by měla být v řízení o 
poskytování dotací aplikována. Správní orgán by nebyl schopen 
určit, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, protože by nemohl být 
aplikován § 73 správního řádu. Zákon by sice umožňoval 
správnímu orgánu vydat usnesení (například k určení lhůty podle 
§ 39 správního řádu nebo usnesení o zastavení řízení podle § 66 
správního řádu), avšak obecné ustanovení § 76 správního řádu 
upravující oznamování usnesení a odvolání proti němu by 
nemohlo být použito. Vznikaly by tak pochybnosti o tom, zda 
proti takovému usnesení je přípustné odvolání a zda odvolání má 

Akceptováno. 
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odkladný účinek. Podobných příkladů bychom našli více.   
Z Právní úprava rozhodování o dotacích by měla být založena na 

pravidlu, že „na rozhodování o poskytování dotacích se vztahuje 
správní řád, nestanoví-li tento zákon jinak“. Samozřejmě toto 
pravidlo by nemělo být v rozpočtových pravidlech upraveno 
výslovně, neboť již plyne ze subsidiarity správního řádu. V 
návaznosti na to pak rozpočtová pravidla budou obsahovat vlastní 
úpravu (například zvláštní úpravu účastenství v § 14h), nebo 
aplikaci některých ustanovení správního řádu vyloučí. V tomto 
ohledu je ale třeba zvážit, která ustanovení správního řádu lze 
vyloučit bez náhrady, neboť, jak vyplývá z konstrukce správního 
řádu, jeho ustanovení by neměla být vylučována bez náhrady, 
naopak by měla být nahrazována zvláštní úpravou, pokud úprava 
ve správním řádu nevyhovuje specifikům daného procesu. 

Akceptováno. 

Z Z těchto důvodů je nezbytné upravit vztah ke správnímu řádu tak, 
aby byl založen na subsidiaritě správního řádu. Za tímto účelem 
je třeba upravit znění § 14q a v návaznosti na to z ostatních 
ustanovení odstranit duplicitní úpravu vůči správnímu řádu.
  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

Z K čl. I bodu 1 – k § 14 odst. 3 písm. c) a d): 
Nesouhlasíme s navrženou terminologickou změnou spočívající v 
náhradě pojmu „žadatel“ (o dotaci) termínem „příjemce“ (dotace), 
neboť hovořit o příjemci v době, kdy se teprve o dotaci žádá či 
dokonce žádosti není vyhověno, považujeme za zavádějící. S 
argumentací obsaženou v komentáři k tomuto ustanovení ve 
zvláštní části důvodové zprávy se tedy neztotožňujeme. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Bylo upraveno na „žadatel o dotaci“. 

Z K čl. I bodu 2 – k § 14 odst. 3 písm. f): 
 Podle § 37 odst. 4 správního řádu musí podání (pozn.: 
žádost o dotaci je druhem podání) kromě náležitostí vymezených 
správním řádem obsahovat i další náležitosti, které stanoví zákon. 
Jedná se o tzv. výhradu zákona, na základě které platí, že 
náležitosti podání musí být alespoň rámcově upraveny v zákoně. 

Jde o podklady, které se vztahují k posouzení, zda 
konkrétní dotace nebo návratná finanční výpomoc 
může být poskytnuta. 
Podle našeho názoru se poskytovatel dotace 
nechce zahlcovat podklady, které k rozhodnutí 
nepotřebuje. 
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Tomu podle našeho názoru odporuje navržené ustanovení, neboť 
zakládá poskytovateli dotace ničím neomezené oprávnění 
požadovat další podklady, tj. stanovovat nad rámec zákona další 
náležitosti žádosti o dotaci. Ustanovení je tedy třeba upravit tak, 
aby byl blíže specifikován charakter podkladů, které může 
poskytovatel dotace po žadatelích o dotaci požadovat. Přestože 
respektujeme potřebu zachování potřebné míry obecnosti daného 
ustanovení, aby umožňovalo reflektovat specifika různých dotací, 
je třeba minimálně vymezit, že požadavky na podklady musí být 
ve vztahu k předmětu a účelu dotace a také že požadavky 
poskytovatele musí být snadno a jednoznačně zjistitelné ve 
vztahu k dané dotaci (formulace „dříve zveřejněné požadavky“ je 
neurčitá, případ popisovaný v důvodové zprávě zmiňuje 
požadavek, který je stanoven v rámci prováděcího právního 
předpisu).    
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Z K čl. I bodu 3 – k § 14 odst. 4:  
 V úvodní části ustanovení se specifikuje, že údaje dále 
vymezené mají být obsaženy ve výrokové části rozhodnutí podle 
§ 14j odst. 3. Účel této specifikace přitom není zcela jasný, neboť 
je zřejmé, že většina z uvedených údajů musí být obsažena ve 
výrokové části rozhodnutí, neboť jen ta nabývá právní moci. 
Navrhované doplnění považujeme proto za nadbytečné, navíc 
nepřesné, neboť den vydání rozhodnutí [§ 14 odst. 3 písm. l)] se 
podle obecné úpravy nepovažuje za součást výrokové části 
rozhodnutí (srov. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 1 správního řádu). 
 Z hlediska systematického členění zákona považujeme 
navíc za krajně nevhodné, aby náležitosti výrokové části byly 
upraveny na dvou různých místech, tj. v § 14 odst. 4 a v § 14j 
odst. 3. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

Z K čl. I bodu 8 – k § 14h odst. 1:  
 Toto ustanovení je příliš vágní. Má-li rozhodování o 
poskytnutí dotace povahu výkonu veřejné moci, pak nelze tuto 

Odstavec 1 je upraven. 
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činnost bez dalšího „delegovat“ na jiný subjekt. K takové 
delegaci by zřejmě mohlo dojít na základě veřejnoprávní 
smlouvy, nicméně z navrhované úpravy nic takového neplyne. 
Pokud by byla uzavřena veřejnoprávní smlouva, byla by druhá 
věta týkající se podjatosti nadbytečná, neboť pokud by na daný 
subjekt přešel výkon působnosti v oblasti veřejné správy, stal by 
se z něj správní orgán ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu, na 
který by se vztahoval rovněž § 14 správního řádu upravující 
podjatost. Něco jiného by asi bylo pověření jiného subjektu 
výkonem souvisejících administrativních činností, tj. pokud by se 
nejednalo o delegaci samotného rozhodování o poskytnutí dotace. 
I tak by ale taková úprava vyvolávala řadu otázek. Navrhujeme 
proto odstavec 1 vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Z K čl. I bodu 8 – k § 14h odst. 2:  
 Ustanovení je duplicitní k § 44 odst. 1 správního řádu, 
navrhujeme proto jeho vypuštění. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

Z  K čl. I bodu 8 – k § 14h odst. 3:  
 Nesouhlasíme ani s úpravou v odstavci 3. Je třeba 
především upozornit na § 37 odst. 3 správního řádu, který 
upravuje postup při odstraňování vad žádosti. Oproti obecné 
úpravě se v nynějším návrhu pouze specifikuje, že přiměřená 
lhůta se má stanovit s ohledem na potřebu včasného vydání 
rozhodnutí pro všechny případné příjemce. To by šlo dovodit i z 
obecné úpravy, neboť přiměřená lhůta by měla být vždy 
stanovována s ohledem na charakter vady, osobu účastníka řízení 
a povahu procesu. Navíc je otázkou, zda hlediska pro stanovení 
přiměřené lhůty pro odstranění vad žádosti by neměla být 
používána pro stanovování lhůt při rozhodování dotací obecně 
(např. při stanovení přiměřené lhůty podle odstavce 4). Pak by ale 
mělo být ustanovení v této části zobecněno na všechny lhůty. 
 Odchylku od obecné úpravy pak představuje následek 
neodstranění vad žádosti. Zatímco podle § 66 odst. 1 písm. c) 

Ustanovení bylo upraveno. 
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správního řádu by v takovém případě bylo vydáno usnesení o 
zastavení řízení, podle návrhu má být příjemce o zastavení řízení 
písemně informován s uvedením důvodů zastavení řízení 
(důvodem však nejspíše bude vždy pouze neodstranění vad 
žádosti). K takové úpravě nevidíme důvod. Usnesení o zastavení 
řízení z důvodu neodstranění vad žádosti je poměrně jednoduchý 
procesní úkon, přičemž i v případě „informace o zastavení řízení“ 
se předpokládá písemný úkon správního orgánu, včetně uvedení 
důvodu, tj. forma usnesení by ve srovnání s takovou informací 
podle našeho názoru nepředstavovala výrazné administrativní 
zatížení. Formu usnesení považujeme za důležitou i z hlediska 
jednotné právní úpravy. Například při zpětvzetí žádosti by mělo 
být rovněž vydáno usnesení o zastavení řízení, stejně tak v 
případě smrti žadatele apod. Je nelogické, aby v takových 
případech bylo vydáváno usnesení o zastavení řízení, zatímco v 
případě neodstranění vad byla žadateli pouze sdělena „informace 
o zastavení řízení“ (ponechme stranou, že z názvu institutu plyne, 
že řízení bylo zastaveno jiným úkonem, aniž by bylo řečeno 
jakým). Proti usnesení o zastavení řízení je přípustné odvolání, 
které však nemá odkladný účinek. Usnesení o zastavení řízení 
může být rovněž předmětem přezkumného řízení. Ačkoliv lze 
uvažovat o vyloučení obojího, je nutné si uvědomit, že usnesení o 
zastavení řízení (stejně tak jako navrhovaná „informace o 
zastavení řízení“) je úkonem, kterým se řízení končí, přičemž 
takový úkon může být předmětem soudního přezkumu. Z tohoto 
hlediska se jeví vhodné zachovat alespoň nějaký nástroj pro 
odstranění zjevných pochybení již v rámci veřejné správy, tj. bez 
ingerence soudní moci.  
 Navrhujeme tedy odstavec 3 vypustit, nebo výrazně 
redukovat s ohledem na výše uvedené.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Z K čl. I bodu 8 – k § 14h odst. 4:  
 Navrhujeme ustanovení vypustit pro nadbytečnost a 
neurčitost. Podle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání 

Ustanovení bylo upraveno. 
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rozhodnutí opatřuje správní orgán, přičemž účastníci jsou povinni 
poskytnout mu plnou součinnost. V řízení o žádosti je navíc v 
zájmu účastníka, aby správnímu orgánu poskytl všechny doklady 
nutné pro vyhovění žádosti. Navrhované ustanovení je tak 
nadbytečné, přitom je rovněž dosti neurčité [k tomu srov. 
připomínku k § 14 odst. 3 písm. f)].  
 Druhá věta odstavce 4 podle našeho názoru odporuje 
dispoziční zásadě, kterou je ovládáno řízení o žádosti. Je totiž 
především na žadateli, aby formuloval, co požaduje, a případně 
upravil svůj návrh v závislosti na vývoji řízení. Správnímu orgánu 
podle našeho názoru nepřísluší doporučovat změnu žádosti. To 
nevylučuje, aby v rámci poučení žadatele uvedl skutečnosti, které 
žadatele povedou ke změně žádosti. To však podle našeho názoru 
není třeba výslovně upravovat. Stejně tak je jasné, že správní 
orgán posuzuje upravenou žádost, a není třeba toto v zákoně 
výslovně uvádět. V souvislosti s druhou větou odstavce 4 je tak 
třeba pouze uvážit, zda by mělo být umožněno žadateli rozšířit 
předmět žádosti i bez souhlasu správního orgánu (totiž ze 
správního řádu vyplývá, že žadatel může vzít svou žádost zpět a 
zúžit její předmět, nicméně k rozšíření předmětu žádosti je třeba 
souhlasu správního orgánu podle § 41 správního řádu). Pokud 
nikoliv, pak je možné odstavec 4 zcela vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Z K čl. I bodu 8 – k § 14h odst. 5:  
 Navrhujeme ustanovení vypustit s ohledem na § 45 odst. 4 
správního řádu, který dostatečně upravuje zpětvzetí žádosti. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

Z K čl. I bodu 8 – k § 14i: 
1. V odstavci 1 považujeme první větu za nadbytečnou, 
respektive zavádějící s ohledem na skutečnost, že součástí výzvy 
je rovněž lhůta pro podání žádosti. I zde je pak třeba namítnout, 
že část druhé věty „případně další požadavky, které musí příjemce 
naplnit“ je nepřípustně neurčitá. Není ani zřejmé, zda mohou další 
požadavky směřovat ke způsobu podání žádosti, nebo i k jejímu 

Vysvětleno. Rozptyl účelů, na které jsou dotace 
poskytovány a tím i dokladů, které musí žadatelé 
dodat, nelze postihnout jiným způsobem. 
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obsahu.  
Z K čl. I bodu 8 – k § 14i: 

2. V odstavci 2 se stanoví, že nedodržení požadavků ve 
výzvě má za následek, že řízení nebylo ani zahájeno. Toto 
ustanovení považujeme za problematické, neboť v konkrétním 
případě nemusí být zřejmé, zda má poskytovatel postupovat podle 
ustanovení upravujícího odstraňování vad žádosti, nebo podle 
tohoto ustanovení, tj. považovat řízení za nezahájené. Podle 
našeho názoru je třeba respektovat základní pravidlo, že i 
neúplnou žádostí je zahájeno řízení, a proto je třeba o ní 
rozhodnout. Něco jiného je, když je žádost podána jiným, než 
vyžadovaným způsobem. Pokud není žádost podána v zákonem 
stanovené formě, pak není způsobilá zahájit předmětné správní 
řízení a nelze k ní vůbec přihlížet, ani odstraňovat její případné 
obsahové vady. (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 23. 9. 2009, čj. 9 As 90/2008-70). V takovém 
případě je pak možné uvažovat o sdělení podle části čtvrté 
správního řádu. Naproti tomu v případě obsahových nedostatků je 
podle našeho názoru potřeba vyzvat žadatele k odstranění vad 
žádosti a při jejich neodstranění řízení zastavit. 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme § 14i vypustit a řídit se 
v těchto otázkách úpravou ve správním řádu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Ustanovení bylo upraveno. 

Z K čl. I bodu 8 – k § 14j: 
1. Ve vztahu k odstavci 1 upozorňujeme, že zákon by měl 
blíže specifikovat, v jakých případech dochází k zamítnutí 
žádosti.  

Vzhledem k nenárokovosti dotací a návratných 
finančních výpomocí zastáváme názor, že to není 
nutné. 

Z K čl. I bodu 8 – k § 14j: 
2. Odstavce 2 až 5 navrhujeme vypustit pro nadbytečnost 
vzhledem k obecné úpravě, zejména § 68 správního řádu. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

Z K čl. I bodu 8 – k § 14k odst. 1: 
První věta v odstavci 1 je dle našeho názoru nevhodně a příliš 
rigidně formulována (viz dikce „poskytovatel je povinen vydat 

Ustanovení bylo vypuštěno.  
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rozhodnutí … tak, aby …“), neboť existují situace, kdy není 
možné splnit účel dotace i z jiných důvodů než na straně 
poskytovatele dotace.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Z K čl. I bodu 8 – k § 14k odst. 2 a 3: 
Navrhovaná konstrukce v odstavcích 2 a 3 vyvolává např. otázku, 
jak by se postupovalo v případě, že by byl vytvářen určitý 
pořadník žádostí o dotaci, které by následně byly uspokojovány 
do vyčerpání alokovaných prostředků. Není totiž jasné, jak by se 
řešilo např. zpětvzetí žádosti a nastoupení náhradníka (další 
žádosti v pořadí). Z legislativního hlediska pak zmíněné odstavce 
nejsou vhodně provázány, když rozhodnutí o zamítnutí žádosti 
musí být vydáno do 30 dní od ukončení rozdělování finančních 
prostředků, zatímco toto rozdělování je ukončeno tím, že 
vydanými rozhodnutími byly vyčerpány veškeré disponibilní 
finanční prostředky. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Ustanovení bylo změněno. Lhůta pro vydání 
zamítavého rozhodnutí je nejzazší možná. Takové 
rozhodnutí lze vydat podstatně dříve. 

Z K čl. I bodu 8 – k § 14k odst. 4: 
Odstavec 4 navrhujeme vypustit pro nadbytečnost s ohledem na § 
71 odst. 2 správního řádu. Není ani zřejmé, proč je pro účely 
vydávání rozhodnutí upřednostňován informační systém podle 
zákona o podpoře regionálního rozvoje. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

Z K čl. I bodu 8 – k § 14k odst. 5: 
V odstavci 5 považujeme za nadbytečnou a nepřesnou vloženou 
větu „která je oprávněna jednat za poskytovatele“. Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace vydává poskytovatel. Pro účely tohoto 
ustanovení navíc není rozhodné, kdo úkon učiní, ale zda je 
rozhodnutí vydáno (to, co se rozumí vydáním rozhodnutí a kdo 
jedná jménem poskytovatele, plyne již z ostatních ustanovení).  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

Z K čl. I bodu 8 – k § 14l: 
1. Ustanovení navrhujeme zúžit pouze na stanovení odvolací 
lhůty a příslušnost k rozhodnutí o odvolání. V ostatním je podle 

Ustanovení bylo z návrhu vypuštěno. 
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našeho názoru plně použitelná úprava ve správním řádu (lhůta pro 
rozhodnutí o odvolání se na základě § 90 odst. 6 správního řádu 
řídí lhůtami pro vydání rozhodnutí v § 71, vyloučení odvolání 
proti rozhodnutí odvolacího orgánu upravuje § 91 odst. 1 
správního řádu, zamítnutí opožděného odvolání nebo odvolání 
podaného neoprávněnou osobou upravuje § 92 správního řádu 
atd.). 

Z K čl. I bodu 8 – k § 14l: 
2. Obecně považujeme za nezbytné vyjasnit, jaké bude mít 
důsledky vyhovění odvolání žadateli, kterému původně neměla 
být dotace poskytnuta, a to za situace, kdy již budou všechny 
prostředky určené na daný typ dotace vyčerpány. Stejný problém 
může přitom nastat i v případě soudního přezkumu. Předložený 
návrh tuto otázku vůbec neřeší. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Ustanovení bylo z návrhu vypuštěno. 

Z K čl. I bodu 8 – k § 14l odst. 4: 
1. Ustanovení vyvolává otázky ohledně důsledků vyhovění 
odvolání (a následného zrušení rozhodnutí) zejména za situace, 
kdy již na základě původního částečného vyhovění žádosti byla 
dotace (byť v nižší než požadované výši) poskytnuta. Je též 
otázkou, proč by odvolací orgán nemohl v rámci vyhovění 
odvolání rozhodnutí změnit. To by bylo procesně pro obě strany 
(poskytovatele i žadatele/příjemce) mnohdy výhodnější.  
2. Nevhodná je též druhá věta hovořící o novém rozhodnutí, 
neboť v tomto případě zcela jistě nejde o institut dle § 101 
správního řádu. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Ustanovení bylo z návrhu vypuštěno. 

Z K čl. I bodu 8 – k § 14o: 
 Chápeme-li správně smysl navrhovaného ustanovení, pak 
jím má být vyloučeno vydávání opravného usnesení a opravného 
rozhodnutí podle § 70 správního řádu. Je otázkou, zda taková 
speciální úprava by opravdu bránila aplikaci § 70 vět druhé až 
čtvrté správního řádu. Navíc s ohledem na právní jistotu účastníka 
je sporné, zda lze připustit bezformální zásahy do písemného 

Akceptováno. 
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vyhotovení rozhodnutí, aniž by existoval alespoň nějaký záznam 
o provedené změně. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Z K čl. I bodu 8 – k § 14p: 
 Nesouhlasíme s tím, aby v uvedených případech platila 
fikce, že řízení nebylo ani zahájeno. Taková konstrukce je v 
rozporu s pravidlem, že řízení je zahájeno podáním žádosti. Je 
proto třeba řízení řádným způsobem ukončit, tj. vydat usnesení o 
zastavení řízení.   
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

Z K čl. I bodu 13 – k § 54 odst. 8: 
 Druhá věta v odstavci 8 je nadbytečná, pokud platí, co je 
uvedeno v důvodové zprávě, tedy že se v daném případě jedná 
fakticky o vztah řízení. Správní řád se totiž obecně nevztahuje, s 
výjimkou případů, kdy tak sám stanoví, na vnitřní vztahy v rámci 
veřejné správy, zejména na vztahy nadřízenosti a podřízenosti v 
oblasti státní správy. Jeho účelem je regulace výkonu takové 
veřejnoprávní činnosti, která směřuje navenek vůči adresátům 
veřejné správy. O to však zřejmě v daném případě nejde, a proto 
by daný postup do působnosti správního řádu nespadal, i když by 
to zákon výslovně nezdůraznil. Navrhujeme proto v § 54 odst. 8 
vypustit druhou větu a na místo toho podrobněji rozvést tuto 
problematiku v důvodové zprávě. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Ustanovení bylo vypuštěno.  

Z K čl. II bodu 2: 
 Navržená podoba přechodného ustanovení vykazuje vážné 
legislativní i věcné chyby. Hovoří se zde o „výzvě“, ale bez 
dalšího zpřesnění, aby bylo patrné, že jde o výzvu k podání 
žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci ve 
smyslu § 14i odst. 1. Rozpočtová pravidla totiž používají slova 
výzva i v jiném (obecnějším) významu – viz § 14f. V ustanovení 
též chybí část textu, přinejmenším podnět ke slovesu „postupuje“. 
 Především pak ale navrženou konstrukci nepovažujeme za 
vhodně zvolenou, neboť může vyvolávat nejasnosti, jakou právní 

Akceptováno. 
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úpravou se vyřizování dotací podle předmětné výzvy bude řídit, a 
to i na straně poskytovatele dotace výzvu vypisujícího. Proto 
jednoznačně preferujeme, aby jako určující skutečnost byla brána 
zmíněná výzva, nikoli až následující prostup žadatelů.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Z Vztah k zákonu č. 130/2002 Sb.: 
V souvislosti s navrhovanými změnami právní úpravy 
mechanismu poskytování dotací připomínáme, že specifický 
proces s tím související je upraven v zákoně o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací v rámci ustanovení 
věnovaných veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích. 
Tento zákon ve svém § 17 odst. 5 na použití rozpočtových 
pravidel odkazuje, přitom však obsahuje i speciální úpravu 
některých souvisejících postupů (viz § 21 předmětného zákona). 
Požadujeme proto se vztahu k zákonu č. 130/2002 Sb. v rámci 
zvažovaných řešení blíže věnovat při zohlednění specifik dotací 
podle něj poskytovaných. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. Zákon č. 130/2002 Sb. má vlastní 
právní úpravu poskytování dotací.  

Z Ke zprávě RIA: 
 Předloženou podobu závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace (RIA) považujeme za zcela nedostačující 
především v pasážích věnovaných vyhodnocení dopadů na 
poskytovatele dotací. Rozhodně nelze souhlasit s přístupem, 
podle nějž ať již budou náklady pro poskytovatele jakékoli, mají 
si je pokrýt z vlastních rozpočtových zdrojů, zvláště když 
vyhodnocení konkrétní dopady a náklady nejsou vůbec 
analyzovány. Požadujeme proto provést důsledný rozbor nároků 
spojených s navrhovaným legislativním řešením procesu 
poskytování dotací, neboť až na základě tohoto vyhodnocení bude 
možné přistoupit k rozhodnutí o nejvhodnějším způsobu pokrytí 
zvýšených nákladů.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

D K čl. I bodu 8 – k § 14i odst. 1: 
 S ohledem na § 26 odst. 1 správního řádu, podle nějž se 

Vysvětleno na osobním jednání. Připomínkové 
místo s vypořádáním souhlasí. 
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úřední deska zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, je formulace první věta zmatečná. Připomínáme, že 
obecné konstatování ohledně zveřejnění „způsobem umožňujícím 
dálkový přístup“ znamená, že ke zveřejnění může dojít kdekoli na 
internetu. Proto Ministerstvo vnitra preferuje, aby veřejné 
instituce zveřejňovaly zákonem stanovené údaje „na svých 
internetových stránkách“. 

Akademie věd 
České republiky 
 

D 1. K řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci (ust. § 14g až § 14q):  

Akademie věd České republiky, jakožto poskytovatel dotací, 
upřednostňuje ponechání současné úpravy poskytování dotací, tj. 
bez přezkoumávání rozhodnutí a bez možnosti využít opravných 
prostředků neúspěšným žadatelům o dotaci. V praxi by totiž 
navrhovaná úprava znamenala velkou časovou náročnost celého 
procesu a značný nárůst administrativní zátěže poskytovatelů 
dotací. 

V takovém případě by se poskytování dotací beze 
zbytku řídilo správním řádem. 

D 1. K ust. § 14h odst. 1 návrhu, k druhé větě, k textu 
“Některé činnosti může poskytovatel delegovat …“ (viz 
str. 2 návrhu zákona) 

Podle našeho názoru by tato vágní formulace mohla vytvářet 
výkladové problémy. V návrhu nejsou uvedené podmínky nebo 
kritéria pro stanovení rozsahu nebo oblastí činností, které má být 
umožněno delegovat. Navrhujeme ustanovení upřesnit. 

Text byl upraven. 

Plzeňský kraj Z 1. Úprava procesu poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí (dále jen „NFV“) ze státního rozpočtu je 
předmětem v pořadí již třetího mezirezortní připomínkové řízení 
v průběhu uplynulých cca 6-ti měsíců, v rámci nichž Plzeňský 
kraj vždy k předloženému návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 218/2000 Sb., opakovaně předložil několik zásadních 
připomínek týkajících se nedostatečné, resp. úplně absentující 
právní úpravy obsahující postavení krajů jako zprostředkujících 
subjektů v procesu poskytování dotací a NFV ze státního 
rozpočtu. Nikdy však tyto zásadní připomínky Plzeňského kraje 
nebyly ze strany MF ČR zohledněny, dokonce ani posouzeny při 

Problematika není předmětem této novely. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2BHU5S)



Stránka 96 (celkem 118) 

jejich vypořádávání!!! Dovolujeme si vás upozornit na 
skutečnost, že právě absence uvedené právní úpravy včetně 
související metodiky (pro poskytovatele, příjemce a 
zprostředkovatele státních dotací), které by obsahovaly i 
jednoznačné vymezení práv a povinností krajů jako 
zprostředkujících subjektů a administrátorů žádostí při 
poskytování dotací a NFV ze státního rozpočtu, je pro všechny 
kraje skutečně zásadní a palčivou problematikou, neboť v 
současné praxi dochází při administraci státních dotací v řadě 
případů u krajů, které nejsou skutečnými příjemci těchto státních 
dotací, k porušování jiných souvisejících právních předpisů, např. 
rozpočtových či dotačních pravidel dle zákona č. 250/2000 Sb. či 
účetních předpisů, a to z důvodu, že jsou ze strany poskytovatele 
postaveny do role, ze které nemají bohužel žádné jiné východisko 
(tím je myšleno do role konečného příjemce dotace). Žádáme vás 
o důsledné posouzení uvedené problematiky v detailu, ale i v 
širších souvislostech a zapracování řešení, např. do nového 
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. - Tato 
připomínka je zásadní. 

Z 2. k procesu poskytování dotací a NFV ze státního 
rozpočtu jako celku 
Upozorňujeme, že kraje v řadě případů při poskytování dotací ze 
státního rozpočtu vystupují pouze jako „zprostředkující subjekt“, 
nikoli však jako „příjemce dotace“. Práva a povinnosti 
zprostředkujícího subjektu však nejsou nikde v předloženém 
návrhu zákona definována a proto požadujeme, aby MF ČR, v 
jehož gesci jsou oba zákony o rozpočtových pravidlech, tedy 
zákon č. 218/2000 Sb. a zákon č. 250/2000 Sb., stanovilo pro 
všechny poskytovatele dotací, kteří poskytují dotace ze státního 
rozpočtu dle zákona č. 218/2000 Sb., metodické postupy 
vztahující se k jasnému definování pojmu „příjemce dotace“. V 
řadě případů je totiž v rozhodnutích o poskytnutí dotace vydaných 
jednotlivými ministerstvy uveden jako „příjemce dotace“ kraj, 
přičemž se ve skutečnosti jedná o dotaci ze státního rozpočtu, 

Zde je otázka, zda spíše o nesprávnou aplikaci 
právní úpravy. 
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kterou tento kraj pro příslušné ministerstvo pouze administruje 
(resp. zprostředkovává), a skutečným příjemcem dotace je zcela 
jiný subjekt, který je sice ve vydaném rozhodnutí rovněž 
výslovně uveden, a to i včetně konkrétní výše dotace, kterou mu 
má kraj přeposlat, ale jako „příjemce dotace“ tento subjekt v 
rozhodnutí označen není. V případech, kdy není kraj oprávněn 
rozhodovat o konkrétním příjemci a výši dotace poskytnuté ze 
státního rozpočtu, není současně ani možné, aby byl kraj uveden 
jako příjemce dotace, neboť o poskytnutí této dotace skutečnému 
příjemci má v souladu s ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, povinnost rozhodovat ve svých 
orgánech (radě a zastupitelstvu kraje). Do návrhu předložené 
novely zákona o rozpočtových pravidlech požadujeme doplnit 
definici „příjemce dotace“, kterým by měl být konečný příjemce 
dotace, nikoli zprostředkovatel či administrátor žádostí. Samotný 
návrh novely v ust. § 14g odst. 1 předpokládá, že účastníkem 
řízení je pouze příjemce, a proto pouze konečnému příjemci by na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace měly vznikat práva a 
povinnosti, a zároveň tento konečný příjemce by měl nést 
odpovědnost za porušení rozpočtové kázně. Rozhodnutí o 
poskytnutí/ neposkytnutí dotace by pak mělo být doručeno i 
zprostředkovateli/ administrátorovi na vědomí, případně tento by 
mohl být jako „vedlejší“ účastník řízení - Tato připomínka je 
zásadní. 

Z 3. Současně v návaznosti na naši zásadní připomínku č. 1 a 
č. 2 navrhujeme ust. § 19 odst. 2 doplnit takto: „(2) Dotace ze 
státního rozpočtu do rozpočtů obcí se poskytují prostřednictvím 
krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud tento nebo 
zvláštní zákon nestanoví jinak. To neplatí pro dotace na programy 
podle § 12. Činnost krajů podle věty první je činností 
vykonávanou v přenesené působnosti a příjemcem dotace je v 
tomto případě příslušná obec.“ - Tato připomínka je zásadní. 

Bude předmětem následující novely. 

Z 4. k ust. § 14 a násl. návrhu 
Ustanovení § 14 zákona je vnímáno jako ustanovení procesní, 

Existuje-li zvláštní právní úprava, má tato úprava 
přednost před obecnou úpravou.  
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stanovující jednoznačný závazný postup pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu na základě žádosti příjemce. Avšak 
ustanovení § 14, ani žádná jiná ustanovení zákona o rozpočtových 
pravidlech jednoznačně nepopisují postup při poskytování 
prostředků státního rozpočtu na takové výdaje, které jsou na 
základě jiných speciálních zákonů (např. dle ust. § 160 a 
následujících zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů), poskytovány bez žádosti příjemce do 
krajských rozpočtů, přičemž se současně jedná o mandatorní 
výdaje státního rozpočtu. Tyto prostředky jsou dále z rozpočtu 
kraje, který je však pouze zprostředkujícím rozpočtem, 
poskytovány dalším subjektům (příjemcům dotace) jako dotace 
administrovaná krajským úřadem v přenesené působnosti. 
Žádáme o vysvětlení, jakými závaznými procesními pravidly se 
mají krajské úřady ve výše uvedených případech řídit, neboť ust. 
§ 14 ani ostatní ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech tyto 
případy neupravují. – Tato připomínka je zásadní. 

Z 5. k ust. § 14h odst. 1 druhá věta návrhu 
Navrhované delegování nemá v procesních předpisech obdobu, 
bylo by tedy vhodné blíže upravit alespoň jeho formu (např. 
veřejnoprávní smlouva) a otázku odpovědnosti za řádný průběh 
řízení (ta by měla plně zůstat na poskytovateli). Není zřejmé, zda 
se toto ustanovení týká i činnosti krajů podle ust. § 19 odst. 2. 
Pokud ano, měla by na sebe tato ustanovení odkazovat.  
Každopádně i s ohledem na toto ustanovení nelze než zopakovat 
žádost, aby bylo postavení kraje při zprostředkování dotace ze 
státního rozpočtu do rozpočtu obcí jednoznačně upraveno, aby 
jasně vyplynuly jeho práva a povinnosti a aby bylo jednoznačně 
řečeno, že v tomto případě je příjemcem dotace obec. - Tato 
připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Z 6. k ust. § 14i odst. 1 druhá věta návrhu 
Výzva dle navrhovaného ustanovení má evidentně stejný účel 
jako tzv. program podle ust. § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V zájmu sjednocení 

Vysvětleno. V používání pojmu „výzva“ 
nespatřujeme nic problematického. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2BHU5S)



Stránka 99 (celkem 118) 

právní úpravy poskytování dotací navrhujeme, aby výzva k 
podání žádosti o poskytnutí dotace měla stejné náležitosti, jaké 
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů požaduje 
pro program. - Tato připomínka je zásadní. 

Z 7. k ust. § 14n návrhu 
Navržené ustanovení sice zachovává ohledně možnosti změn 
rozhodnutí úpravu obdobnou, jako je v rozpočtových pravidlech v 
současné době, avšak bez zjevného důvodu je vyloučena možnost 
na základě žádosti příjemce změnit, resp. i jakýmkoli způsobem 
zpřesnit či upravit účel dotace uvedený v již vydaném rozhodnutí. 
Z důvodu snížení administrativy spojené s podáním nové žádosti 
o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc v případech, kdy se 
jedná o změnu účelu dotace, navrhujeme ustanovení § 14n návrhu 
upravit takto: „Postupem podle § 14g až 14m může poskytovatel 
dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhodnout na základě 
žádosti příjemce o změně práv a povinností uvedených v § 14 
odst. 4 písm. c) až h), j) a k).“ - Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Připustit změnu účelu dotace 
považujeme za velmi riskantní. Na základě žádosti 
příjemce by pak poskytnuté prostředky mohly být 
použity na něco úplně jiného než byly původně 
poskytnuty. 

Z 8. k ust. § 14m návrhu 
Navrhované ustanovení obsahuje speciální úpravu vedení spisu, 
navrhované ust. § 14q však vylučuje § 17 správního řádu 
upravující spis a také § 38 správního řádu upravující nahlížení do 
spisu. Jelikož je speciální úprava v § 14m návrhu nedostatečná, 
navrhujeme do výčtu nevyloučených ustanovení správního řádu v 
§ 14q návrhu zařadit i § 17 a § 38 správního řádu. - Tato 
připomínka je zásadní. 

Přístup ke správnímu řádu byl změněn.  

Z 9. k ust. § 14q návrhu 
Navrhované ustanovení vylučuje použití § 73 správního řádu, 
speciální právní úpravu právní moci však návrh neobsahuje. 
Navrhujeme do výčtu nevyloučených ustanovení správního řádu 
zařadit i § 73. - Tato připomínka je zásadní. 

Přístup ke správnímu řádu byl změněn. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Z 1) Zavedení povinnosti organizačních složek státu a jejich 
příspěvkových organizací vázat prostředky státního rozpočtu, 
nebo prostředky, které jsou na provoz poskytované z úhrad podle 
zvláštních právních předpisů, na platy nebo služební platy, které 

Není předmětem návrhu. 
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odpovídají volným služebním místům odměňovaným podle 
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, volným místům 
odměňovaným podle zákoníku práce, volným místům příslušníků 
bezpečnostních sborů podle zákona č. 361/2003 Sb. a volným 
místům vojáků z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb.  
 
          Máme za to, že před předložením právní úpravy bylo 
nejprve nutné pečlivě zanalyzovat, kterých organizačních složek 
státu a příspěvkových organizací, které organizační složky státu 
zřizují, by se tato nově navrhovaná povinnost dotkla nejvíce. 
Předkladatel takovou analýzu neprovedl a vzhledem k současné 
situaci, kdy některé organizační složky státu prostředky na platy 
za volná místa používají k udržení stávajících zaměstnanců, kteří 
musí pokrýt agendu i za nepřítomné zaměstnance, by navrhovaná 
změna měla dle našeho názoru velmi negativní dopady.   
          Navrhovaná varianta, že vázat se bude pouze třetí nejnižší 
stupeň v tarifní třídě, která se k volnému místu váže a že k 
dalšímu využití zůstávají kapitole prostředky z rozdílu mezi 
třetím nejnižším stupněm a potenciálně reálným stupněm 
zaměstnance v pracovním či služebním poměru na místě, ke 
kterému se vázání váže, a dále veškeré netarifní složky platu, 
představuje značné snížení objemu prostředků pro využití k 
ohodnocení stávajících zaměstnanců. Odebrání prostředků na 
platy za neobsazená místa se tak snadno může stát důvodem k 
odchodu i stávajících zaměstnanců, a tím potažmo k prohloubení 
personální krize dané organizační složky státu. Vyjadřujeme 
obavu, že toto by se mohlo i kvůli restriktivním opatřením 
provedeným v minulosti stát v oblasti ochrany veřejného zdraví, v 
oblasti zaměstnanců armády i v ostatních oblastech státních 
zaměstnanců. 
Práci (služební povinnosti) za volná pracovní (služební místa) 
musí vykonávat zbývající zaměstnanci (státní zaměstnanci) a na 
základě toho je nezbytné zajistit zvýšenou potřebu platových 
prostředků při odměňování této činnosti. V případě toho, že 
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některá funkční místa jsou dlouhodobě neobsazena požadujeme 
prověřit (po projednání s odbory) jejich potřebu a nezbytnost a na 
základě toho případně upravit systemizaci. 
Navrhované opatření může citelně zasáhnout do platové situace v 
jednotlivých organizačních složkách státu a také příspěvkových 
organizací, které organizační složky státu zřizují. Vzhledem k ne 
zcela uspokojivé platové a personální situaci ve státní správě lze 
očekávat negativní dopad takovéhoto opatření, a to jak na 
platovou situaci stávajících zaměstnanců, tak v podobě dalšího 
snížení atraktivity zaměstnání ve státní správě a státních 
příspěvkových organizacích. 
V praxi nepochybně dochází k tomu, že prostředky za neobsazená 
místa jsou využívány ke kompenzacím zvýšeného objemu práce 
pro zaměstnance, kteří musí tuto práci pokrýt, zpravidla ve formě 
pololetních či výročních odměn, což ale nelze hodnotit jako 
nespravedlivé ani nelogické. Z dostupných informací se jeví, že 
zejména po účinnosti služebního zákona došlo k dalšímu poklesu 
zájmu o práci ve státní správě, což ovšem ale nemá dopad na 
objem agendy, kterou je nutné zpracovat, ani na lhůty pro její 
vyřízení. 
Lze se domnívat, že většina neobsazených míst není takto 
udržována záměrně, ale prostě se nedaří je vhodně obsadit. Pokud 
jsou někde udržována neobsazená místa záměrně za účelem 
vyššího přídělu finančních prostředků, např. na tato místa nejsou 
vůbec vyhlašována výběrová řízení, pak je namístě upravit 
systemizaci či provést jiné vhodné opatření. 
Z předloženého hodnocení dopadů RIA není vůbec zřejmé, 
jakého okruhu úřadů se to týká, jaké jsou průměrné prostředky na 
jedno neobsazené místo, ani u kolika z těchto míst by se bylo 
možné domnívat, že jsou neobsazována záměrně. Bez těchto 
podkladů se nelze než domnívat, že se jedná o snahu ušetřit na 
platových prostředcích bez ohledu na to, jaké dopady na 
personální situaci ve státní správě může takové opatření mít. 
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Dále není jasné, kdo a jakým způsobem bude vázání prostředků 
provádět u příspěvkových organizací (včetně kontroly) a zda se 
povinnost vázat prostředky týká i prostředků spolufinancovaných 
z EU/FM.  
Vzhledem k výše uvedenému zásadně nesouhlasíme s tím, aby 
prostředky státního rozpočtu byly vázány na platy státních 
zaměstnanců  a preferujeme proto Variantu 0 – Zachování 
současného stavu - Požadujeme ustanovení § 25a zrušit. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Z 2)   K § 53 odst. 4 (čl. I bod 25 varianty I a čl. I bod 23 
varianty II) 
Nesouhlasíme s navrhovaným doplněním textu do odstavce 4.  
Požadujeme stávající text odstavce 4 neměnit, nebo z 
doplňovaného textu vypustit slova „nebo z úhrad podle zvláštních 
právních předpisů“.  
Odůvodnění:  
Obáváme se, že předkladatel předložil návrh, který by mohl 
fungovat jen teoreticky. Mezi příspěvkovými organizacemi, které 
jsou zřízeny organizačními složkami státu, jsou obrovské rozdíly 
a to jak uvnitř resortů, tak mezi resorty. Jako příklad uvádíme 
resort Ministerstva zdravotnictví, který zřizuje v právní formě 
příspěvkové organizace např. fakultní nemocnice, odborné 
léčebné ústavy, psychiatrické nemocnice, hygienické stanice, 
zdravotní ústavy. Mezi jednotlivými příspěvkovými organizacemi 
jsou rozdíly v objemu mzdových nákladů a to vyplývá, jak z 
podstaty činností, které příspěvkové organizace zajišťují, tak z 
úhrad podle zvláštních právních předpisů, které za svoji činnost 
dostávají (nemocnice – příspěvkové organizace – úhrady za 
poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění).   
Nově zavedené ustanovení představuje nepřiměřený zásah do 
působnosti a odpovědnosti zřizovatele příspěvkové organizace a 
rovněž i do příspěvkové organizace samotné. Změna § 53 odst. 4 
by umožnila obcházet zřizovatele a Ministerstvo financí by 
prostřednictvím schvalování limitů fakticky ovlivňovalo činnost 

Není předmětem návrhu. 
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příspěvkové organizace, aniž by neslo odpovědnost za případné 
negativní důsledky takového postupu. Navrhovaná změna v 
kontextu další navrhované změny, vložit do zákona § 25a, bude 
mít negativní dopady do již personálně poddimenzovaných 
nemocnic a tato ustanovení ve své kombinaci směřují proti vládou 
podporované personální stabilizaci nemocnic.    
 Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.   

Z 3) Obdobná terminologie jaká je v tomto zákoně by také 
měla být v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

    Otázka je, do jaké míry má být upraveno řízení o 
poskytnutí dotace stejně v obou předpisech. 

  Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Změna zákona č. 250/2000 Sb. není předmětem 
návrhu. 

Úřad vlády – 
Vedoucí úřadu 
vlády 

D 1. K § 14k odst. 1:  
Druhou větu uvedeného ustanovení považujeme za 
nesrozumitelně a nejednoznačně formulovanou. Není nám 
z ní jasné, na jaké případy by se tato věta měla vztahovat. 
Doporučujeme tuto větu přeformulovat, případně její znění 
náležitě vysvětlit např. v důvodové zprávě.  

Věta byla z návrhu vypuštěna. 

Moravskoslezský 
kraj 

D 1. PŘIPOMÍNKA 
K bodu 1, § 14 odst. 3 
Navrhujeme ponechat v zákoně pojem „žadatel“. Dále 
upozorňujeme, že v úplném znění s vyznačenými návrhy změn 
není v souladu s bodem 1 návrhu zrušena (přeškrtnuta) věta první 
v § 14 odst. 3.  
 
Odůvodnění: 
Doporučujeme ponechat v odstavci 3 pojem „žadatel“, neboť 
v této fázi dotačního řízení žádost podává žadatel, který se však 
příjemcem dotace nemusí stát.  

Je zavedena legislativní zkratka „žadatel o dotaci“. 

D 2. PŘIPOMÍNKA 
K bodu 8, § 14g až 14i  

Viz výše. 
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Pojem „příjemce“ doporučujeme nahradit pojmem „žadatel“. 
 
Odůvodnění: 
Doporučujeme v § 14g až 14i užívat pojem „žadatel“, neboť 
v této fázi dotačního řízení žádost podává žadatel, který se však 
příjemcem dotace nemusí stát. 

D 3. PŘIPOMÍNKA 
K bodu 8, § 14k 
§ 14k upravuje lhůtu pro vydání rozhodnutí (o poskytnutí dotace 
či o návratné finanční vypomoci). V odstavci 1 je uvedeno: 
„Poskytovatel je povinen vydat rozhodnutí, kterým poskytuje 
dotaci nebo návratnou finanční výpomoc tak, aby ji bylo možné 
použít ve lhůtě, v níž má být dosaženo účelu.“ Pokud bude tedy 
účelu dosaženo např. za několik let, může poskytovatel vydat 
rozhodnutí v nepřiměřeně dlouhé lhůtě od předložení žádosti, 
čímž mohou pro příjemce vzniknout rizika z pohledu 
předfinancování projektu a dále z pohledu „nejistoty“, která může 
komplikovat legitimní finanční plánování každého příjemce. 
Lhůta by dle našeho názoru měla být časově omezena, např. 
podmínkou: „ …nejdéle však do 1 roku od podání žádosti…“, 
apod. 
 
Věta druhá stejného odstavce zní: „Věta první neplatí pro dotace 
nebo návratné finanční výpomoci, které jsou alespoň částečně 
poskytovány na výdaje nebo náklady již uhrazené příjemcem, a to 
jen v rozsahu, který se týká již příjemcem uhrazených výdajů 
nebo nákladů.“ Pokud to správně chápeme, tak u tohoto typu 
dotací je poskytovatel lhůtou neomezen. Opět by měla být 
nastavena lhůta, aby příjemce obdržel rozhodnutí v legitimně 
očekávatelné době a administrace žádosti nebyla nepřiměřeně 
dlouho prodlužována.    

Poskytovatel musí dodržovat základní zásady 
správního procesu a postupovat bez zbytečných 
průtahů.   

D 4. PŘIPOMÍNKA 
K bodu 8, § 14q 

Textace ustanovení byla podstatně změněna. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2BHU5S)



Stránka 105 (celkem 118) 

V § 14q odst. 1 na konci věty doporučujeme vložit text 
„s výjimkou ustanovení části první, § 9 až 16, § 19 až 26, § 29 až 
35, § 37, § 39, § 40, § 66, § 71 odst. 2 písm. a), § 74, § 77 až 79, 
§ 94 až 99, § 136, § 149, § 153, části čtvrté, § 175 a § 177, 
neobsahuje-li tento zákon zvláštní právní úpravu“ a odstavec 2 
zrušit. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme pro větší přehlednost spojit ustanovení odstavce 1 a 
2. Z ustanovení odstavce 2 není zřejmé, že se jedná o ustanovení 
správního řádu. Spojením uvedených odstavců se nejasnost 
odstraní. Pokud by nebylo akceptováno spojení těchto dvou 
odstavců, pak by bylo vhodné do odstavce 2 vložit za výčet 
ustanovení paragrafů a částí správního řádu text „zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád“. 

D 5. PŘIPOMÍNKA 
K bodu 11, § 44 odst. 1 písm. i) 
V úplném znění s vyznačenými návrhy změn je duplicitně uveden 
§ 44 s tím, že je vždy v jiném znění. Je potřeba znění uvést do 
souladu s navrhovanou změnou zákona. 

Akceptováno. 

D 6. PŘIPOMÍNKA 
§ 70  
Na rámec předloženého návrhu novely dáváme na zvážení 
níže uvedenou úpravu § 70. 
 
Navrhujeme v § 70 doplnit možnost organizačních složek státu 
(popř. i příspěvkových organizací) pojistit i majetek, který užívají 
pro potřeby státu a který je ve vlastnictví třetí osoby; např. 
v odstavci 1 nahradit text „Organizační složka státu může pojistit 
pouze majetek České republiky, se kterým hospodaří a to se 
souhlasem zřizovatele.“ textem „Organizační složka státu může se 
souhlasem zřizovatele pojistit majetek, který užívá k zabezpečení 
funkcí státu.“ 

Podle našeho názoru by bylo třeba řešit ve 
zvláštním zákoně. 
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Odůvodnění: 
Současná právní úprava rozpočtových pravidel umožňuje 
organizačním složkám státu (popř. příspěvkovým organizacím) 
pojištění pouze majetku ČR, se kterým hospodaří. V praxi při 
zabezpečení funkcí státu organizační složka státu mnohdy využívá 
majetek jiných subjektů (např. na základě smlouvy o výpůjčce či 
nájmu) a z hlediska hospodárného a účelného vynakládání 
veřejných prostředků je nezbytné, aby právní úprava umožňovala 
riziko úhrady vzniklé škody na takovémto majetku přenést na jiný 
subjekt, pojišťovnu. Především územní samosprávné celky se 
nemalou měrou podílejí na technickém vybavení organizačních 
částí Hasičského záchranného sboru České republiky, např. 
prostředky nutnými pro činnost složek integrovaného 
záchranného systému při ochraně obyvatel, a umožňují jim tak 
bezproblémové plnění funkcí v oblasti tzv. bezpečnostní správy 
státu. Proto je nanejvýš nutné, aby právní úprava reflektovala 
požadavek praxe prostřednictvím pojištění preventivně chránit 
majetek, dbát o jeho zachování, a to i v případě, že tento je užíván 
na základě smluvních vztahů. Předně v případech bezúplatného 
užívání majetku třetích osob organizačními složkami státu se 
v současné době jeví jako absurdní skutečnost, že stát sice využívá 
cizí majetek k plnění svých funkcí, ale nemůže na sebe převzít ani 
tu minimální péči řádného hospodáře v podobě možnosti pojistit 
takový majetek pro případ nahodilých událostí. 

D 7. PŘIPOMÍNKA 
K bodu 15, § 77 odst. 1, věta druhá 
V úplném znění s vyznačenými návrhy změn je v rozporu 
s navrhovanou změnou § 77 odst. 1 věta druhá nesprávně uveden 
odkaz na zrušený § 14 odst. 12, místo nově navrhovaného § 14n. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Z 1. V bodě 8, ustanovení § 14l odst. 4 požadujeme upravit 
konec tohoto ustanovení v tomto smyslu: „v případě vydání 
rozhodnutí prostřednictvím veřejného informačního systému 

Pokud se pro účely dotačního řízení bude používat 
konkrétní informační systém, bude detailní úprava 
obsažena v zákoně, která tento systém definuje. 
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veřejné správy dle zákona upravujícího podporu regionálního 
rozvoje v elektronické podobě okamžikem podpisu tohoto 
rozhodnutí oprávněnou osobou poskytovatele“. Důvodem je 
skutečnost, že pojem „vložení rozhodnutí“ neodpovídá realitě. 
Rozhodnutí je připravováno a vkládáno odbornými pracovníky a 
až následně dochází k jeho podpisu oprávněnou osobou. 

Z 2. Požadujeme doplnit Závěrečnou zprávu RIA o řádné 
vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant. Na základě 
předložené Závěrečné zprávy RIA si nelze udělat představu, a to 
ani řádovou, o počtu dotčených osob a nákladech, které 
potenciálně vyplývají z navrhovaných variant novely 
předmětného zákona. Z textu se lze pouze dočíst informace typu 
„…použití této varianty by byly vyvolány velké personální a 
finanční náklady…“ či „…při použití této varianty se nelze 
vyhnout požadavkům na personální posílení poskytovatelů dotací 
a s tím související finanční náklady.“. Na základě těchto tvrzení 
nelze objektivně posoudit, zda předkladatel myslí „velkými 
náklady“ náklady v řádu miliard či např. tisíců Kč. Doporučuje 
tak do materiálu doplnit, o jaké náklady (uvést alespoň řádově 
popř. na příkladech) se může v případě implementace variant 
(zejména navrhované varianty) jednat, jaké mohou dosahovat 
celkové výše a kdo bude tyto náklady financovat. Přinejmenším 
doporučujeme doplnění textu alespoň o kvalitativní analýzu, tzn. 
možné dopady alespoň dostatečně slovně popř. na příkladech 
popsat. 

Akceptováno. 

D 1. Na straně 4 důvodové zprávy je uvedeno, že jsou vládě 
předkládány dvě varianty k výběru, ale v rámci MPŘ byla 
předložena pouze jedna varianta, doporučujeme opravit. 

Akceptováno. 

D 2. Na straně 9 důvodové zprávy ke komentáři v § 14m je 
uvedeno, že při vedení spisu se bude postupovat dle správního 
řádu, což je v rozporu s ustanovením § 14q, v němž není zařazen 
§ 17 správního řádu (upravující vedení spisu), mezi ustanovení, 
které se na řízení o poskytnutí dotace mají vztahovat. 
Doporučujeme vypustit slova „vedení spisu“ z komentáře k 

Přístup ke správnímu řádu byl změněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2BHU5S)



Stránka 108 (celkem 118) 

ustanovení 14m v důvodové zprávě. 
D 3. V Čl. II odst. 2 "Přechodná ustanovení" paragrafovaného 

znění návrhu novely je na začátku třetího řádku vypuštěna za 
slovem "postupuje" slovo "se". Část věty má tedy znít: 
"…postupuje se podle zákona č. 218/2000 Sb." 

Akceptováno. 

D 4. Na první straně zvláštní části důvodové zprávy je v 
prvním odstavci označeném "K bodům 1 a 9" rovněž nepřesnost. 
Místo "V jiných ustanovení rozpočtových pravidel…" má být "V 
jiných ustanoveních rozpočtových pravidel…“. 

Akceptováno. 

D 5. Konečně na třetí straně zvláštní části důvodové zprávy v 
komentáři k § 14k Odstavec 4 novely je chybně místo "Dnem 
vydání rozhodnutí se rozumí…" uvedeno "Dnem vydáním 
rozhodnutí se rozumí…" 

Akceptováno. 

D 6. V Čl. II odst. 2 "Přechodná ustanovení" paragrafovaného 
znění návrhu novely je na začátku třetího řádku vypuštěna za 
slovem "postupuje" slovo "se". Část věty má tedy znít: 
"…postupuje se podle zákona č. 218/2000 Sb." 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Z I. Obecně k návrhu 
Ministerstvo zemědělství konstatuje, že předložený návrh 
neodpovídá praxi a specifikům procesu poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí a v předložené podobě způsobí 
zkomplikování tohoto procesu s enormním nárůstem 
administrativní zátěže.  
 
Pokud jde o vztah ke správnímu řádu, konstatujeme, že je řešen 
neobvykle. Navzdory tomu, že nově navrhovaná právní úprava 
není „komplexní“ procesní úpravou, je použití správního řádu 
výslovně vyloučeno, ovšem s výjimkou taxativně vyjmenovaných 
ustanovení, přičemž tento výčet je značně rozsáhlý. Tomuto výčtu 
by však měla předcházet skutečně důkladná diskuze všech 
poskytovatelů jednotlivých dotací a návratných finančních 
výpomocí a expertů na správní právo. Taková diskuze však, 
ačkoliv byla zřízena příslušná meziresortní pracovní skupina, 

Návrh dozná změn. Proces je bez opravných 
prostředků, ale je připuštěn soudní přezkum. 
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neproběhla.  
 
Bez ohledu na způsob řešení vztahu ke správnímu řádu 
konstatujeme, že konečná podoba procesu poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí bude muset nalézt kompromis 
mezi zjednodušením procesních postupů a zachováním práv 
účastníků dotačních řízení. Předložený návrh tuto podmínku 
nenaplňuje, neboť činí dotační řízení administrativně náročné, 
přičemž některá ustanovení jsou nejasná a povedou k právní 
nejistotě jak žadatelů, tak administrátorů.  
 
Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí dosud 
nebylo prováděno podle jednotných procesních pravidel a praxe 
je v důsledku toho značně různorodá, a to i v rámci různých 
dotačních titulů administrovaných jedním poskytovatelem. Pokud 
tedy má dojít ke sjednocení procesních postupů, musí být nová 
právní úprava co nejobecnější, aby vyplácení dotací nebylo 
ohroženo. Jako možná inspirace by mohla posloužit dosavadní 
aplikace zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 
intervenčním fondu nebo zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme stažení návrhu z 
legislativního procesu a svolání meziresortní pracovní skupiny, 
která na základě znalostí stávajících, značně různorodých 
procesů, připraví nový návrh. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již není požadováno. 

Z II. Ke konkrétním ustanovením 
 
1. K § 14 odst. 2:  
Požadujeme před závorku doplnit slova „nebo za podmínek 
stanovených jiným právním předpisem krajský úřad“. 
 
Odůvodnění: Navržené doplnění výčtu poskytovatelů reaguje na 

Vysvětleno. Pokud toto Mze požaduje, musí 
provést úpravu ve zvláštním zákoně.  
Není jasné, jak se krajské úřady dostanou 
k penězům státního rozpočtu.  
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fakt, že platné znění § 2 rozpočtových pravidel nepočítá s 
možností, aby o poskytnutí dotace rozhodoval krajský úřad v 
přenesené působnosti tak, jak to stanoví § 48a ve spojení s § 58a 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodování krajů o 
dotacích podle lesního zákona je přitom běžnou praxí. Lesní 
zákon je vůči rozpočtovým pravidlům speciálním předpisem, což 
ovšem aplikaci rozpočtových pravidel na dotace podle lesního 
zákona nevylučuje. Vztah lesního zákona k rozpočtovým 
pravidlům potvrdilo Ministerstvo financí na jednání konaném na 
úrovni náměstků MZe a MF v listopadu 2016 a následně dopisem 
ředitele odboru 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II Ing. 
Pavla Kouřila ze dne 16. listopadu 2016 ze dne MF-
39365/2016/1904-2.  
Tato připomínka je zásadní. 

Z 2. K § 14h - Řízení:  
• V rámci administrace lesnických dotací nelze aplikovat 
ustanovení o místní příslušnosti stanovené správním řádem. V 
případě dotace, administrované krajskými úřady, na lesní 
hospodářský plán zpracovávaný pro lesní hospodářský celek, 
který leží v katastru více krajů, nelze jednoznačně podle § 11 
správního řádu stanovit příslušný krajský úřad. Ta ale musí být 
pro zdárnou administraci dotace jednoznačně určena již před 
podáním žádosti o dotaci. V opačném případě se opět pouze 
navýší administrativní náročnost zpracování žádostí (předávání 
mnoha žádostí mezi krajskými úřady). Stejné platí i pro další 
dotace na myslivecké činnosti, vztahující se k honitbám, které 
přesahují katastrální území krajů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Souvisí s požadovaným zapojením krajských 
úřadů, proto nemůže být akceptováno. Vysvětleno 
na osobním jednání. 

Z 3. K § 14i: 
• Odst. 2: Není zcela zřejmé, z jakého důvodu se zde 
konstruuje právní fikce nezahájení řízení, když stejného výsledku 
může být dosaženo zastavením řízením, obdobně jako v případě § 
14h odst. 3. Administrativní náročnost procesu bude stejná, stejně 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2BHU5S)



Stránka 111 (celkem 118) 

jako právní účinky a možnost soudního přezkumu. Požadujeme 
proto právní režim § 14h odst. 3 a § 14i odst. 2 sjednotit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Z 4. K § 14j - Rozhodnutí:  
• Považujeme za nadbytečné vyhotovovat odůvodnění i v 
případě těch rozhodnutí, kdy je žádosti plně vyhověno. S 
odkazem na připomínku k § 14l dále požadujeme u tohoto 
rozhodnutí rovněž vypustit nutnost uvádět poučení o možnosti 
podání odvolání. 
• Rovněž upozorňujeme na aktuální nemožnost dodržení 
obsahu výrokové části rozhodnutí v případě rozhodnutí 
vydávaných v rámci systému EDS/SMVS. 
Tato připomínka je zásadní. 

Obsah rozhodnutí se bude řídit správním řádem. 
Připomínce k EDS/SMVS nerozumíme. 

Z 5. K § 14k –Lhůta pro vydání rozhodnutí:  
• Navrhovanou úpravu nelze aplikovat na programové 
financování, kdy v době trvání programu (až 7 let) se financují 
víceleté akce (stavebního charakteru). Např. navrhované znění § 
14k, odst. 2 je nereálné, neboť rozdělování finančních prostředků 
se ukončí až v posledních letech programu a tedy poskytovatel 
bude zamítat žádosti až de facto po 7 letech. Není vůbec řešeno, 
jak se budou řešit odvolání proti rozhodnutí a jak se bude 
postupovat, pokud se odvolání vyhoví a poskytovatel bude muset 
poskytnout dotaci, pokud ale již žádné prostředky nejsou k 
dispozici, nebo bude program ukončen, nebo nebude program v 
tomto období již notifikován. 
Tato připomínka je zásadní. 

Nevíme, proč by bylo nereálné. Jde o nejzazší 
termín, tedy vydat zamítavé rozhodnutí je možné 
hned druhý den po doručení žádosti. 

Z K § 14k –Lhůta pro vydání rozhodnutí:  
Odst. 2: Dotace jsou obvykle vypláceny v největším objemu ke 
konci roku, po samotné výplatě finančních prostředků dochází k 
rozesílání rozhodnutí o poskytnutí dotace jejím příjemcům. Tyto 
úkony mohou z časových důvodů přejít až do začátku roku 
následujícího. 30denní lhůta proto nemusí být dostatečná a v 
některých případech nebude reálné ji dodržet. Lhůtu 30 dnů 
požadujeme prodloužit na 60 dnů. 

Viz vypořádání výše. 
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Tato připomínka je zásadní. 
Z K § 14k –Lhůta pro vydání rozhodnutí:  

• Odst. 4: Nerozumíme nutnosti stanovit vydání rozhodnutí 
tímto procesem, považujeme jej za omezující a opět komplikující 
administraci. Rozhodnutí je dostatečně identifikováno dnem 
vydání rozhodnutí. Vypravení dokumentu se ve většině případů 
neliší od data vypravení. Rozhodnutí jsou zasílána na dodejku, 
informace o doručení je tedy dostupná. Příslušnými razítky na 
úřadech nedisponují všichni administrátoři dotací (někde pouze 
podatelny). Nerozumíme, jak tento procesní úkon posiluje práva 
žadatelů-příjemců, přitom jen dále zatíží a ohrozí celý proces 
vyplácení dotací. Požadujeme zrušit odstavec 4. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení bylo částečně upraveno. 

Z 6. K § 14l - Odvolání: 
• Z textu tohoto ustanovení vyplývá, že každý žadatel o 
dotaci může podat proti rozhodnutí o dotaci odvolání, a to bez 
ohledu na to, zda byla dotace poskytnuta, či nikoliv. Požadujeme 
toto ustanovení upravit tak, aby odvolání bylo možné pouze proti 
rozhodnutí o neposkytnutí dotace, tedy pouze v případech, kdy 
žádost byla zamítnuta v celém rozsahu. Odvolání by tak bylo 
vyloučeno v případech, kdy byla dotace poskytnuta v požadované 
výši, a rovněž v případech, kdy dotace byla poskytnuta v jiné 
výši, než bylo žádáno, pokud to neumožní celkový objem 
alokovaných prostředků, což by bylo uvedeno v odůvodnění. 
Odvoláním proti výši poskytnuté dotace totiž nemůže žadatel 
docílit pro sebe výhodnějšího stavu. V zásadách, kterými se 
stanoví podmínky pro poskytování dotací, jsou sazby dotace 
jednotlivých programů (podprogramů, předmětů dotace) uvedeny 
vždy do stanovené maximální výše. Konkrétní výše sazby je pak 
stanovena po ukončení příjmu žádostí na základě souhrnného 
požadavku na dotaci a přiděleného limitu finančních prostředků 
pro jednotlivý program (podprogram, předmět dotace). Případné 
krácení je vždy pro všechny žadatele ve stejné výši a je tak 
vyloučena diskriminace jednotlivých žadatelů. 

Vypuštěno. 
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Tato připomínka je zásadní. 
Z K § 14l - Odvolání: 

• Lhůta 7 dnů pro vyhovění odvolání upravená v odst. 2 je 
neúměrně krátká a v praxi by tak všechna odvolání vyřizoval 
odvolací orgán. Důsledkem bude další navýšení administrativní 
náročnosti celého procesu. Požadujeme prodloužení této lhůty na 
15 dnů.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vypuštěno. 

Z 7. K § 14m – Vedení spisu, provádění úkonů a doručování: 
Ustanovení o vedení spisu je třeba doplnit o možnost vést spis a 
doručovat rovněž prostřednictvím jiných informačních systémů, 
např. prostřednictvím informačního systému, který používá SZIF 
při administraci dotací spolufinancovaných z rozpočtu EU. V 
takovém případě je monitorovacím systémem MS2014+, ovšem 
komunikace se žadateli o dotace probíhá prostřednictvím jiného 
informačního systému. Dáváme ke zvážení, zda toto doplnění 
učinit obecnou formulací (v obou větách na konci doplnit např. 
slova „případně prostřednictvím obdobného nástroje“), a nebo 
konkrétně odkázat na informační systém SZIF, přičemž MZe 
preferuje obecnou formulaci. 
Tato připomínka je zásadní. 

Pokud bude chtít někdo nějaký systém, musí si to 
upravit v zákoně.  
 

Z 8. K § 14o: Není zřejmý smysl zvláštní úpravy opravy 
zřejmých nesprávností. Domníváme se, že obecná úprava 
správního řádu je v tomto případě vhodnější, neboť neponechává 
pochybnosti, jakou formou by měla být oprava provedena, ani zda 
se lze proti opravě bránit. 

Akceptováno, jen je vyloučen opravný prostředek. 

Z 9. K § 14p: Rovněž v tomto ustanovení, shodně s § 14i odst. 
2, je konstruována fikce nezahájení řízení. Doporučujeme tento 
institut vůbec nezavádět a v takových případech zastavovat řízení. 

Akceptováno. 

Z 10. K § 14q: Vztah ke správnímu řádu je řešen nestandardně, 
když na jednu stranu se použití správního řádu vylučuje, ovšem 
na druhé straně se připouští použití některých, taxativně 
vyjmenovaných ustanovení. Dále je třeba upozornit, že v odstavci 

Přístup ke správnímu řádu byl změněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2BHU5S)



Stránka 114 (celkem 118) 

2 není uveden odkaz na správní řád, tudíž je toto ustanovení 
zmatečné.  
Tato připomínka je zásadní. 

D III. Nad rámec návrhu  
1. K § 7: Požadujeme upravit odkaz v poznámce pod čarou č. 
11 na „Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů“. 

Poznámka pod čarou nemá normativní charakter. 

D III. Nad rámec návrhu  
2. K § 16: V odst. 1 požadujeme odkaz na poznámku pod 
čarou č. 16a nahradit odkazem na poznámku pod čarou č. 11. 
Odkaz na poznámku pod čarou č. 16a nemá s danou 
problematikou žádnou souvislost.  

Poznámka pod čarou nemá normativní charakter. 

Z III. Nad rámec návrhu  
3. K § 28: Požadujeme v § 28 doplnit odstavec 7 v tomto 
znění: 
 
„(7) Státní fond může poskytnout i dotaci nebo návratnou 
finanční výpomoc z finančních prostředků obdržených ze státního 
rozpočtu; při tomto poskytování a v řízení o jejím odnětí 
postupuje státní fond obdobně podle § 14 až 15. Dotace nebo 
návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu poskytovaná 
státním fondem se považuje za dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc z rozpočtu státního fondu.“. 
 
Odůvodnění: Nový proces poskytování dotací podle 
rozpočtových pravidel je vhodné umožnit využít rovněž státním 
fondům, které poskytují dotace žadatelům z finančních prostředků 
poskytnutých do rozpočtu státního fondu přímo ze státního 
rozpočtu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno na osobním jednání. Připomínkové 
místo s vypořádáním souhlasí. 

D IV. K platnému znění: 
1. Upozorňujeme, že v platném znění je dvakrát uveden § 44, 
přičemž v pořadí první znění neodpovídá textu návrhu zákona. 

Akceptováno. 
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D IV. K platnému znění: 
2. Upozorňujeme, že v § 77 je chybně uveden odkaz na § 14 
odst. 12, namísto odkazu na § 14n. 

Akceptováno. 

Z V. K závěrečné zprávě RIA 
Požadujeme doplnit analýzu a zhodnocení dopadů na územní 
samosprávné celky, které jsou nedílnou součástí procesu 
rozhodování o poskytnutí dotací. S tvrzením, že na územní 
samosprávné celky nebude mít navrhovaná právní úprava žádné 
dopady, se neztotožňujeme. 
Tato připomínka je zásadní. 

Územní samosprávné celky mohou být pouze 
příjemci dotací ze státního rozpočtu. 

Grantová agentura 
České republiky 
 
 

Z 1. K navrhovanému materiálu obecně: Návrh zákona 
neřeší vztah rozpočtových pravidel a zejména nových ustanovení 
rozpočtových pravidel vztahujících se k rozhodování a řízení o 
dotacích k zvláštním právním předpisům, které rovněž upravují 
poskytování dotací ze státního rozpočtu. Konkrétně vztah k 
zákonu č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), který předpokládá výběr 
příjemců na základě veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a 
inovacích dle § 17 a násl. zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací. Na tuto veřejnou soutěž se 
mají podle tohoto zákona, resp. nestanoví-li tento zákon jinak 
použít ustanovení o veřejné soutěži podle občanského zákoníku 
(§ 17 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací). Aplikace nově navržených ustanovení 
rozpočtových pravidel může představovat pro poskytovatele 
dotací ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 
paralyzaci poskytování peněz do těchto oblastí a vytváří právní 
nejistotu ohledně toho, kterým právním přepisem se řídit při 
výběru příjemce dotace. Z tohoto důvodu požadujeme tento vztah 
blíže výslovně upravit. Případně navrhujeme provést následující 
úpravu § 17 rozpočtových pravidel: 
 

Rozpočtová pravidla jsou obecnou právní 
úpravou. Případné odlišnosti musí stanovit 
zvláštní zákon. 
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„ § 17 
Dotace nebo návratné finanční výpomoci mohou být poskytovány 
na základě dohod uzavíraných mezi poskytovatelem a žadatelem 
(dále jen "dohoda"), stanoví-li tak zvláštní zákon. Zvláštní zákon 
vždy také stanoví náležitosti takových dohod. Stanoví-li zvláštní 
zákon jiný postup výběru příjemce dotace nebo návratné finanční 
výpomoci, neuplatní se na tento proces výběru ustanovení § 14 
odst. 4 až § 14q tohoto zákona.“ 

Z 2. K § 14, původně odst. (5) v nově navrhované úpravě 
prosíme dopracovat výluku soudního přezkumu v případě řízení o 
dotacích nebo návratných finančních výpomocí, na které není 
právní nárok. Zejména v případě udělovaní dotací podle 
zvláštních zákonů, např. podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).  

Rozpočtová pravidla jsou obecnou právní 
úpravou. Případné odlišnosti musí stanovit 
zvláštní zákon. 

Z 3. K § 14h, bod 4 – jedná se o rozpor se zákonem č. 
130/2002 Sb. §21 odst. (8) dle kterého nesmí být návrh projektu 
ve výzkumu a vývoji měněn. Tím méně je možné, aby 
poskytovatel doporučoval příjemci úpravu žádosti, což je 
současně v rozporu se základními principy veřejné soutěže podle 
zákona č. 130/2002 Sb. Požadujeme příslušné ustanovení vypustit 
nebo příslušně upravit. 

Rozpočtová pravidla jsou obecnou právní 
úpravou. Případné odlišnosti musí stanovit 
zvláštní zákon. 

Z 4. K § 14h, bod 5 – jedná se o rozpor se zákonem č. 
130/2002 Sb. §21 odst. (8) dle kterého nesmí být návrh projektu 
ve výzkumu a vývoji měněn. Požadujeme příslušné ustanovení 
vypustit nebo příslušně upravit. 

Rozpočtová pravidla jsou obecnou právní 
úpravou. Případné odlišnosti musí stanovit 
zvláštní zákon. 

Z 5. K § 14k, bod 2 - Rozhodnutí o zamítnutí žádosti je 
poskytovatel povinen vydat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
bylo ukončeno rozdělování finančních prostředků.  Tento úkon je 
nadbytečný vzhledem k předcházejícímu bodu 1 v § 14k, kde 
poskytovatel vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy úspěšným 
žadatelům. Požadujeme vypustit nebo upravit. 

Je nutno vydávat jak „kladná“, tak i „záporná“ 
rozhodnutí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2BHU5S)



Stránka 117 (celkem 118) 

Z 6. K § 14k, bod 3 - Rozdělování finančních prostředků. Dle 
našeho názoru není potřeba specifikovat, kdy je ukončeno 
rozdělování finančních prostředků. Jedná se o nadbytečný bod. 
Požadujeme vypustit nebo upravit. 

Navrhuje se stanovit určitou speciální (a nejzazší) 
lhůtu pro vydání „záporných“ rozhodnutí. 

Z 7. K § 14l, bod 2 - Stanovení lhůty na vyhovění odvolání. 
Lhůta 7 dnů je příliš krátká, požadujeme prodloužit na 30 dnů. V 
navrhované lhůtě nelze zajistit přezkoumání hodnoticího procesu, 
když rozhodnout otázku zda odvolání bude vyhověno je téměř tak 
složité jako rozhodnout o zamítnutí odvolání. Současně 
upozorňujeme, že daná lhůta nereflektuje specifika zákona 
130/2002 Sb. kde je stanoveno, že orgánem řešícím stížnosti na 
postup poskytovatele při hodnocení návrhu projektu je kontrolní 
rada GA ČR (§36 odst. (7)). Požadujeme upravit a více 
specifikovat. 

Odvolání bylo z návrhu vypuštěno. 

Z 8. K § 14m, -Vedení spisu, provádění úkonů a doručování  -  
Dle našeho názoru není potřeba zákonně doporučovat používání 
monitorovacího systému. Požadujeme tento bod vypustit z 
důvodu nejasnosti. 

Návrh je upraven tak, že konkrétní úprava 
používání systému bude předmětem úpravy ve 
zvláštním zákoně. 

Z 9. Implementace ustanovení § 14 odst. 4 až § 14q tohoto 
zákona by pro Grantovou agenturu přineslo zvýšenou potřebu 
navýšení personální kapacity a s tím související potřebu navýšení 
mzdových prostředků. Odhadem by se jednalo o 3 pracovní místa 
na referentských pozicích s celkovým nákladem 1 500 tis. Kč 
ročně. Další náklady budou souviset s úpravou informačního 
systému a souvisejících nákladů na pořízení techniky apod. 

Akceptováno. 

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

D 1. Upozorňujeme, že v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn je uveden dvakrát text § 44 s tím, že pouze 
text druhého v pořadí odpovídá navrhovaným změnám. 

Akceptováno. 

D 2. Upozorňujeme, že platné znění s vyznačením 
navrhovaných změn ne zcela odpovídá navrhované změně 
novelizačního bodu 12, jelikož v § 44a odst. 4 písm. a) bylo 
nahrazeno číslo „6“ číslem „5“ pouze v jednom případě, byť se v 
textu vyskytuje dvakrát. 

Akceptováno. 
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D 3. Upozorňujeme, že platné znění s vyznačením 
navrhovaných změn neodpovídá navrhované změně 
novelizačního bodu 15, jelikož slova „§ 14 odst. 13“ měla být 
nahrazena slovy „§ 14n“ a nikoli slovy „§ 14 odst. 12“. Ostatně § 
14 odst. 12 se zrušuje novelizačním bodem 6. 

Akceptováno. 

D 4. V novelizačním bodě 8 v § 14h odst. 5 je lhůta pro 
zpětvzetí žádosti vázána na den, který předchází dni vydání 
rozhodnutí. Domníváme se, že takováto konstrukce není možná, 
jelikož konec této lhůty je vázán na nejistý časový okamžik a 
oprávněnému subjektu tak není znám okamžik, kdy dojde k 
zániku jeho práva vzít žádost zpět. Fakticky tak může dojít k 
tomu, že se oprávněný subjekt dozví, že lhůtu zmeškal až 
následující den. 

Text byl upraven. 

D 5. Doporučujeme upravit text § 14k odst. 4 v novelizačním 
bodě 8 tak, aby bylo zřejmé, že se slova „případně vložení 
rozhodnutí do veřejného informačního systému…“ vztahují ještě 
k textu před středníkem. Možným řešením by bylo uvést výčet 
skutečností, které jsou vydáním rozhodnutí, ve výčtu členěném na 
písmena. 

Text byl upraven. 

D 6. V textu § 14l odst. 5 v novelizačním bodě 8 by mělo být 
návětí a jednotlivá písmena výčtu upravena tak, aby na sebe 
vzájemně navazovaly – na návětí v navrhované podobě navazuje 
pouze text písmene a). 

Ustanovení § 14l bylo z návrhu vypuštěno. 
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