
III. 

V A R I A N T A  I  

N á v r h  

ZÁKON 

ze dne                   2016, 

 

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona 

č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 

Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona 

č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., 

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 

Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona 

č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., 

zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 

Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona 

č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., 73/2011 Sb., zákona 

č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., 

zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 

Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného 

opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona 

č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb. a zákona č. 135/2016 Sb., se 

mění takto: 

 
1. V § 14 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5 až 12. 
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2. V § 14 odst. 8 se slova „7 a 8“ nahrazují slovy „6 a 7“. 

3. V § 14 se odstavec 12 zrušuje. 

4. V § 14e odst. 1 větě první za středníkem se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“. 

5. V § 14f odst. 1 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“. 

6. V § 14f odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“. 

7. Za § 14f se vkládají nové § 14g až 14q, které včetně nadpisů znějí: 

 

„Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 

 

§ 14g 

 

(1) Účastníkem řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je 

příjemce. 

(2) Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění se prokazuje písemnou plnou 

mocí. V řízení o poskytnutí téže dotace nebo návratné finanční výpomoci může mít účastník 

současně pouze jednoho zmocněnce. 

(3) Řízení je vedeno v českém jazyce, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. 

 

§ 14h 

 

(1) Na rozhodování o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci se nesmí 

podílet ten, o němž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, 

k účastníkům řízení nebo jejich zmocněncům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze 

pochybovat o jeho nepodjatosti. 

(2) Zaměstnanec poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci, jenž zjistí, že 

je v dané věci podjatý, je povinen uvědomit o této skutečnosti svého představeného nebo 

nadřízeného. Jiná osoba než zaměstnanec podle věty první je o své podjatosti povinna 

uvědomit poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci. 

(3) O vyloučení podjatého zaměstnance poskytovatele nebo jiné osoby rozhoduje ten, 

kdo stojí v čele poskytovatele, nebo jím pověřený představený nebo vedoucí zaměstnanec 

poskytovatele. Do doby, než je rozhodnuto o vyloučení podle věty první, může dotčený 

zaměstnanec poskytovatele nebo jiná osoba činit pouze neodkladné úkony. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAD4JH64C)



3 
 

§ 14i 

 

(1) Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je zahájeno dnem 

doručení žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle § 14 odst. 3 

poskytovateli.  

(2) Poskytovatel může zveřejnit na úřední desce nebo způsobem umožňujícím dálkový 

přístup výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a sdělit, 

že žádost podle odstavce 1 je možné podat až po tomto zveřejnění. Součástí výzvy podle věty 

první je okruh oprávněných příjemců, lhůta pro podání žádosti, účel, kterého má být 

poskytnutím dotace dosaženo, a další pravidla, jimiž se příjemce dotace řídí.  

  (3) Nejsou-li dodrženy požadavky obsažené ve výzvě podle odstavce 2, řízení o 

poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci není zahájeno a poskytovatel věc odloží. 

O této skutečnosti písemně informuje poskytovatel příjemce bez zbytečného odkladu. 

Součástí informace jsou i důvody nezahájení řízení. Proti informaci nelze podat opravný 

prostředek. 

(4) Trpí-li žádost podle odstavce 1 vadami, vyzve poskytovatel k doplnění žádosti 

nebo k odstranění jejích vad a poskytne k tomu příjemci přiměřenou lhůtu. Při stanovení lhůty 

poskytovatel zohlední potřebu včasného vydání rozhodnutí v řízení o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci pro všechny případné příjemce. Podaná žádost může být 

příjemcem vzata písemně zpět, a to až do dne vydání rozhodnutí. 

(5) Poskytovatel může příjemce vyzvat k doložení dalších podkladů nebo údajů 

nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poskytovatel rovněž může doporučit 

příjemci úpravu žádosti; vyhoví-li příjemce tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel 

upravenou žádost. 

 

§ 14j 

Rozhodnutí 

 

(1) Rozhodnutím poskytovatel dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytne, 

nebo neposkytne. Za poskytnutou se považuje i dotace nebo návratná finanční výpomoc 

poskytnutá v nižší než požadované výši. 

 (2) Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, 

odůvodnění a poučení o možnosti podat námitky ve lhůtě uvedené v § 14m. 
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(3) Ve výrokové části se uvede, zda dotace nebo návratná finanční výpomoc je, nebo 

není poskytnuta. Je-li poskytnuta, obsahuje výroková část náležitosti uvedené v § 14 odst. 4 a 

může obsahovat náležitosti uvedené v § 14 odst. 5 až 7. 

(4) V odůvodnění se uvedou důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání a 

úvahy, kterými se poskytovatel řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů. 

(5) Odůvodnění není třeba, pokud je žádosti plně vyhověno. 

 

§ 14k 

Lhůta pro vydání rozhodnutí 

 

(1) Poskytovatel je povinen vydat rozhodnutí, kterým poskytuje dotaci nebo návratnou 

finanční výpomoc tak, aby ji bylo možné použít ve lhůtě, v níž má být dosaženo účelu. 

(2) Rozhodnutí, kterým není dotace 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. 

(3) Rozdělování finančních prostředků je ukončeno 

a) zahrnují-li vydaná rozhodnutí veškeré finanční prostředky určené pro poskytování 

příslušných dotací nebo návratných finančních výpomocí, nebo 

b) není splněn předpoklad uvedený v písmenu a), ale žádné jiné žádosti poskytovatel 

nemůže vyhovět.  

(4) Dnem vydání rozhodnutí se rozumí den jeho podpisu osobou, která je oprávněna 

jednat za poskytovatele.  

 

§ 14l 

Právní moc 

 

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem jeho doručení příjemci.  

 

§ 14m 

Námitky 

 

(1) Příjemce může do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat proti němu písemné 

odůvodněné námitky. Námitky nemají odkladný účinek.  
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(2) Není-li námitkám vyhověno ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, rozhodne o 

nich ten, kdo stojí v čele poskytovatele, nebo jím pověřený představený nebo vedoucí 

zaměstnanec poskytovatele.  

(3) Rozhodnutí o námitkách musí být vydáno do 30 dnů ode dne jejich doručení 

poskytovateli. Ve zvlášť složitém případu se lhůta pro vyřízení námitek prodlužuje o 30 dnů. 

O tomto prodloužení lhůty příjemce ten, kdo o námitkách rozhoduje, předem vyrozumí. 

(4) Je-li námitkám vyhověno, vydá poskytovatel nové rozhodnutí. 

(5) Námitky, které byly podány opožděně nebo neoprávněnou osobou, z nichž není 

zřejmé, proti jakému postupu poskytovatele směřují, nebo námitky, u nichž chybí 

odůvodnění, budou zamítnuty jako nedůvodné.  

(6) Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat opravný prostředek.  

 

§ 14n 

Doručování 

 

Doručovat lze rovněž prostřednictvím monitorovacího systému upraveného zvláštním 

zákonem53).  

___________________ 
53) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

§ 14o 

Změna rozhodnutí 

 

Postupem podle § 14g až 14n  může poskytovatel dotace nebo návratné finanční 

výpomoci rozhodnout na základě žádosti příjemce o změně práv a povinností uvedených 

v § 14 odst. 4 písm. c), e) až h), j) a k). 
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§ 14p 

Oprava zřejmých nesprávností 

 

Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání 

příjemce nebo z moci úřední provede poskytovatel, který rozhodnutí vydal.  

 

§ 14q 

Je-li vzata žádost o poskytnutí dotaci nebo návratnou finanční výpomoc zpět, platí, že 

řízení nebylo zahájeno. Totéž platí, zemřel-li příjemce, který je fyzickou osobou, nebo zanikl-

li příjemce, který je právnickou osobou přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 

nebo návratné finanční výpomoci.“.    

 

8. V § 26 odst. 2 větě třetí se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“. 

9. V § 44 odst. 1 písm. i) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“. 

10. V § 44a odst. 4 písm. a) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“. 

11. V § 44a odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“. 

12. V § 75 větě druhé se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“. 

13. V § 77 odst. 1 větě druhé se slova „§ 14 odst. 13“ nahrazují slovy „§ 14o“.  

  

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

V řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v případech, kdy  

žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc byla poskytovateli doručena přede dnem  

účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle  zákona č. 218/2000 Sb., ve znění  účinném  

přede dnem nabytí účinnosti  tohoto zákona. 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení.  
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V A R I A N T A  I I  

N á v r h  

ZÁKON 

ze dne                   2016, 

 

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 

V § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., 

zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb, zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 109/2009 

Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona 

č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., 

zákona č. 128/2016 Sb. a zákona č. 135/2016 Sb. se doplňuje odstavec 14, který zní: 

 

 „(14) Nevyhoví-li poskytovatel úplně nebo částečně žádosti o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci, písemně to bez zbytečného odkladu oznámí příjemci. 

V písemném oznámení sdělí i důvody, pro které nebylo žádosti vyhověno, a poučí příjemce o 

možnosti podat námitky. Není-li vyhověno částečně, je oznámení součástí rozhodnutí podle 

odstavce 4.  Písemné námitky může příjemce podat do 10 dnů ode dne doručení oznámení. 

Není-li námitkám vyhověno ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, rozhoduje o nich ten, kdo 

stojí v čele poskytovatele, nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec poskytovatele. Proti 

rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. Na tento postup se správní řád nepoužije.“.      
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Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení.  
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