
VI. 

PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

VARIANTA I  

 

HLAVA III 
 

ÚČAST STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ 
DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 

 

DÍL 2  
 

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

 
 § 14  

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

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

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

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

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

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

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

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. 

 
§ 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. 
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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. 
 
(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. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAD4JHA90)



9 
 

(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.  

 
(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).  

___________________ 
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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). 

 
§ 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.  
 

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

VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA  
 
 

§ 26  
 
 (1) Náležitosti žádosti o rozpočtové opatření jsou  
  
a) druh rozpočtového opatření podle § 23 odst. 1 a) a c) až f),  
  
b) výše částky, která je předmětem rozpočtového opatření,  
  
c) podrobné zdůvodnění navrhovaného rozpočtového opatření,  
  
d) v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či 
nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání 
jejího rozpočtu,  
  
e) v případě návrhu na snížení výdajů označení organizační složky státu, které má případně 
být o tyto prostředky rozpočet zvýšen,  
  
f) v případě žádosti o snížení rozpočtovaných příjmů návrh na snížení výdajů ve stejné výši,  
  
g) název závazných ukazatelů, kterých se navrhované rozpočtové opatření týká, včetně 
uvedení položky a paragrafu,  
  
h) aktualizované údaje informačního systému podle § 3 písm. o) bod 4 a § 12 odst. 4.  
  
 (2) Organizační složka státu, jejíž rozpočet výdajů se snižuje podle § 24 odst. 1 písm. 
e) nebo f), může stanovit obdobně podle § 14 odst. 4 náležitosti, za kterých mají být 
prostředky použity. Může také stanovit nižší odvod za porušení rozpočtové kázně vztahující 
se buď k celkové částce přesunu nebo k částce, ve které byla porušena rozpočtová kázeň. V 
tomto případě postupuje podle § 14 odst. 6 5 obdobně. V případě, že se při takovém přesunu 
snižuje rozpočet kapitoly, uplatňuje požadované náležitosti správce kapitoly při žádosti o 
rozpočtové opatření. Obdobně postupuje organizační složka státu, která určuje účel nebo 
podmínky, za kterých mohou být prostředky zařazeny do státního rozpočtu.  
  
 (3) Organizační složka státu, jejíž rozpočet se snižuje podle odstavce 2, může 
postupovat podle § 14f obdobně, jestliže realizátorem projektu je organizační složka státu. 
Vrácení přesunutých prostředků se provádí rozpočtovým opatřením, mají-li být vráceny do 
státního rozpočtu, v ostatních případech je organizační složka státu, jejíž rozpočet byl snížen, 
přijímá na účet cizích prostředků a postupuje v souladu s § 44a odst. 1.  
  
 

HLAVA XII  
 

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ  
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§ 44  

 
 (1) Porušením rozpočtové kázně je  
  
a) neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků 
státu,  
  
b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem,  
  
c) neprovedení odvodu příspěvkovou organizací podle § 53 odst. 6,  
  
d) neuložení odvodu zřizovatelem podle § 54 odst. 3,  
  
e) neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem příspěvkové organizaci podle § 54 odst. 3,  
  
f) porušení ustanovení § 45 odst. 2 organizační složkou státu,  
  
g) neprovedení odvodu podle § 45 odst. 10 a § 52 odst. 4,  
  
h) nepřevedení prostředků, které byly soustředěny na účtu cizích prostředků v rámci 
finančního vypořádání, na účet státního rozpočtu v termínech stanovených pro finanční 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem vyhláškou vydanou podle § 75 tohoto zákona,  
  
i) nevrácení prostředků podle § 14 odst. 8 7 v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace poskytovatelem do státního rozpočtu nebo Národního fondu,  
  
j) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, rozhodnutím nebo dohodou o 
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, které přímo souvisí s účelem, na který 
byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta a ke kterému došlo před přijetím 
peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu 
nebo státních finančních aktiv a které trvá v okamžiku přijetí prostředků na účet příjemce; 
prvním dnem porušení rozpočtové kázně je den jejich přijetí příjemcem; penále za porušení 
rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě 
platebního výměru odvod uhradit.  
  
 (2) Pro účely postihu za neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a 
poskytnutých ze státního rozpočtu a nakládání s odvody za toto neoprávněné použití se 
peněžní prostředky státního rozpočtu a poskytnuté ze státního rozpočtu člení na  
  
a) prostředky státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků 
krytých z Národního fondu,  
  
b) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie 
kromě prostředků krytých z Národního fondu,  
  
c) prostředky státního rozpočtu kryté prostředky z Národního fondu,  
  
d) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kryté prostředky z Národního fondu,  
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e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z 
Národního fondu,  
  
f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 
prostředky z Národního fondu,  
  
g) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z 
rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu,  
  
h) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 
prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu,  
  
i) ostatní prostředky státního rozpočtu,  
  
j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.  
  
 (3) Peněžními prostředky  
  
a) podle odstavce 2 písm. a), c), e) a g) se rozumějí peněžní prostředky státního rozpočtu 
označené za takové organizační složkou státu, která je ve svém rozpočtu výdajů rozpočtuje,  
  
b) podle odstavce 2 písm. b), d), f) a h) se rozumějí peněžní prostředky vydané organizační 
složkou státu, která je za takové označí,  
  
c) podle odstavce 2 písm. i) se rozumějí peněžní prostředky státního rozpočtu jiné než podle 
odstavce 2 písm. a), c), e) a g),  
  
d) podle odstavce 2 písm. j) se rozumějí peněžní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu 
jiné než podle odstavce 2 písm. b), d), f) a h).  
  
 (4) Organizační složka státu označí  
za peněžní prostředky  
  
a) podle odstavce 2 písm. a) peněžní prostředky rozpočtované v jejím rozpočtu výdajů ve 
výši, v níž obdržela na svůj příjmový účet státního rozpočtu peněžní prostředky z rozpočtu 
Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu, nebo ve výši, již jí oznámil správce 
kapitoly,  
  
b) podle odstavce 2 písm. b) peněžní prostředky podle písmene a), které poskytla,  
  
c) podle odstavce 2 písm. c) peněžní prostředky rozpočtované v jejím rozpočtu výdajů ve 
výši, v níž obdržela na svůj příjmový účet státního rozpočtu peněžní prostředky z Národního 
fondu, nebo ve výši, již jí oznámil správce kapitoly,  
  
d) podle odstavce 2 písm. d) peněžní prostředky podle písmene c), které poskytla,  
  
e) podle odstavce 2 písm. e) peněžní prostředky ve výši, v níž má obdržet na svůj příjmový 
účet státního rozpočtu peněžní prostředky z Národního fondu, nebo ve výši, již jí oznámil 
správce kapitoly,  
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f) podle odstavce 2 písm. f) peněžní prostředky podle písmene e), které poskytla,  
  
g) podle odstavce 2 písm. g) peněžní prostředky ve výši, v níž má obdržet na svůj příjmový 
účet státního rozpočtu peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z 
Národního fondu, nebo ve výši, kterou jí oznámil správce kapitoly,  
  
h) podle odstavce 2 písm. h) peněžní prostředky označené podle písmene g), které poskytla.  
  
 (5) Správce kapitoly oznámí organizační složce státu, že část peněžních prostředků 
rozpočtovaných v jejím rozpočtu výdajů jsou peněžní prostředky  
  
a) podle odstavce 2 písm. a), a výši této části, jestliže obdržel na svůj příjmový účet státního 
rozpočtu peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu,  
  
b) podle odstavce 2 písm. c), a výši této části, jestliže obdržel na svůj příjmový účet státního 
rozpočtu peněžní prostředky z Národního fondu,  
  
c) podle odstavce 2 písm. e), a výši této části, jestliže má obdržet na svůj příjmový účet 
státního rozpočtu peněžní prostředky z Národního fondu,  
  
d) podle odstavce 2 písm. g), a výši této části, jestliže má obdržet na svůj příjmový účet 
státního rozpočtu peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního 
fondu.  
  
 (6) Organizační složka státu, která poskytuje dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 
podle § 14 na výdaje, které mají být zcela nebo zčásti financovány peněžními prostředky 
podle odstavce 2 písm. b), d), f) nebo h), uvede v rozhodnutí na základě předpisů Evropských 
společenství, kolik tyto peněžní prostředky činí [§ 14 odst. 4 písm. h)].  
  

§ 44a  
 
 (1) Organizační složka státu, která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna provést 
prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně do  
  
a) státního rozpočtu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň  
1. podle § 44 odst. 1 písm. a) tím, že neoprávněně použila peněžní prostředky státního 
rozpočtu podle § 44 odst. 2 písm. i),  
2. podle § 44 odst. 1 písm. a) tím, že neoprávněně použila peněžní prostředky svých 
mimorozpočtových fondů,  
3. podle § 44 odst. 1 písm. d), f), g) a h),  
  
b) státního fondu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že 
neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky poskytnuté ze státního fondu,23) mimo 
prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty spolufinancované z 
rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako prostředky odpovídající 
spolufinancování z rozpočtu Evropské unie,  
  
c) státních finančních aktiv, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. a) 
tím, že neoprávněně použila peněžní prostředky státních finančních aktiv, nebo jestliže 
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porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že neoprávněně použila nebo 
zadržela peněžní prostředky poskytnuté ze státních finančních aktiv,  
  
d) Národního fondu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že 
neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. c) nebo e) 
nebo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty spolufinancované z 
rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako prostředky odpovídající 
spolufinancování z rozpočtu Evropské unie,  
  
e) svého rezervního fondu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. a) tím, 
že neoprávněně použila peněžní prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst. 2 písm. a) nebo 
g).  
  
 (2) Příspěvková organizace, která porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. 
a), c) nebo e), je povinna provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod 
za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu.  
  
 (3) Fyzická osoba nebo právnická osoba jiná než stát, která porušila rozpočtovou 
kázeň, je povinna provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za 
porušení rozpočtové kázně do  
  
a) státního rozpočtu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že 
neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. j) nebo 
jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. i) nebo j),  
  
b) státního fondu, jestliže není státním fondem a porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 
1 písm. b) tím, že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky poskytnuté z tohoto 
státního fondu, mimo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako 
prostředky odpovídající spolufinancování z rozpočtu Evropské unie,  
  
c) státních finančních aktiv, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) 
tím, že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky poskytnuté ze státních 
finančních aktiv,  
  
d) Národního fondu, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že 
neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky poskytnuté z Národního fondu, nebo 
tím, že neoprávněně použila nebo zadržela peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. d) 
nebo f) nebo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které jsou státním fondem označeny jako 
prostředky odpovídající spolufinancování z rozpočtu Evropské unie nebo jestliže porušila 
rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. i) nebo j),  
  
e) rezervního fondu organizační složky státu, která jí poskytla dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc, jestliže porušila rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. b) tím, že neoprávněně 
použila nebo zadržela peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. b) nebo h).  
  
 (4) Odvod za porušení rozpočtové kázně činí  
  
a) v případě neoprávněného použití prostředků dotace pevnou částku podle § 14 odst. 6 5, 
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nebo, pokud v rozhodnutí o ní bylo uvedeno jedno nebo více procentních rozmezí nebo pevný 
procentní podíl pro stanovení nižšího odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 14 odst. 
6, finančním úřadem stanovenou částku vycházející z procentního rozmezí nebo pevného 
procentního podílu uvedeného v rozhodnutí, a to pro každý jednotlivý případ; při stanovení 
částky odvodu vezme finanční úřad v úvahu závažnost porušení povinnosti, jeho vliv na 
dodržení účelu dotace a hospodárnost uložené sankce; v případě neoprávněného použití 
prostředků přesunutých podle § 24a nebo § 26 odst. 2 postupuje finanční úřad obdobně,  
  
b) v ostatních případech částku, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.  
  
 (5) V případě vícenásobného porušení povinností uvedených v právních předpisech a 
porušení podmínek stanovených v rozhodnutí pro poskytnutí dotace při zadávání veřejných 
zakázek bude uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši nejvyššího odvodu 
stanoveného podle § 14 odst. 6 5, nestanoví- li výslovně poskytovatel dotace nebo organizační 
složka státu v souladu s § 24a a § 26 odst. 2 jinak.  
  
 (6) Odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, jestliže jeho výše v souhrnu za 
všechna porušení ve vztahu k jedné poskytnuté dotaci nebo celkovým použitým prostředkům 
nepřesahuje 1 000 Kč.  
  
 (7) Do plnění povinnosti provést odvod za porušení rozpočtové kázně, kterým je 
neoprávněné použití nebo zadržení prostředků návratné finanční výpomoci, se započítávají i 
splátky této výpomoci uskutečněné ode dne porušení rozpočtové kázně.  
  
 (8) Při neoprávněném použití prostředků dotace nebo návratné finanční výpomoci, 
jejíž součástí byly prostředky podle § 44 odst. 2 písm. b), d), f) nebo h) nebo při zadržení 
takové návratné finanční výpomoci se odvod za porušení rozpočtové kázně rozdělí na odvod 
pro státní rozpočet a odvod pro rezervní fond organizační složky státu, která dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc poskytla, nebo pro Národní fond ve stejném poměru, v jakém 
tato dotace nebo návratná finanční výpomoc byla z těchto prostředků složena [§ 14 odst. 4 
písm. h) a § 44 odst. 6]. Obdržel-li porušitel rozpočtové kázně na stejný účel více dotací nebo 
návratných finančních výpomocí, počítá se tento poměr z celkové částky, a to ke dni 
neoprávněného použití.  
  
 (9) Odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, 
která byla vyplacena ke dni porušení rozpočtové kázně; ustanovení § 44 odst. 1 písm. j) není 
tímto dotčeno.  
  
 (10) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je porušitel rozpočtové 
kázně povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo 
k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo u návratných 
finančních výpomocí vráceny. Příjemce penále je stejný jako příjemce odvodu s výjimkou 
případů, kdy příjemcem odvodu je Národní fond. V těchto případech je příjemcem penále 
státní rozpočet [§ 6 odst. 1 písm. n)]. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 500 
Kč, se nevyměří.  
  
 (11) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají finanční úřady 
podle daňového řádu24a). Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení 
rozpočtové kázně postavení daňového subjektu. Finanční úřad poskytuje na vyžádání 
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informace získané při správě odvodů správnímu orgánu, který rozhodl o poskytnutí 
prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního 
fondu, a orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků, jakož i ke kontrole 
použití prostředků státního rozpočtu nebo jiných peněžních prostředků státu, jde-li o 
informace týkající se správy odvodu za porušení rozpočtové kázně; to platí i pro příslušný 
orgán Evropské unie a správní orgán, který se podílí na správě těchto prostředků 
poskytnutých ze zahraničí. Penále, které vzniklo v důsledku porušení rozpočtové kázně před 
vyměřením, je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvod a penále lze 
vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové 
kázně.  
  
 (12) Generální finanční ředitelství může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela 
nebo zčásti prominout odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním, s 
výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 
odst. 2 písm. a) a b).  
  
 (13) O prominutí nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo 
penále může Generální finanční ředitelství požádat fyzická osoba, právnická osoba nebo 
organizační složka státu, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, a to prostřednictvím 
finančního úřadu, který tento odvod nebo penále uložil. Žádost o prominutí nebo částečné 
prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, 
kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen. Lhůta 1 roku neběží 
ode dne  
  
a) podání návrhu na obnovu řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení 
obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí návrhu na obnovu řízení,  
  
b) zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto 
řízení,  
  
c) zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do 
dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení o 
kasační stížnosti.  
  

HLAVA XIV  
 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ  
 

§ 73  
 

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

§ 74  
 

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

§ 75  
 
 Organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemci dotací a návratných 
finančních výpomocí provádějí finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy nebo Národním fondem v termínech a podle zásad, které stanoví 
ministerstvo vyhláškou. Ustanovení § 14 odst. 10 9 věty druhé není větou první dotčeno.  
  

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

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

Přechodná ustanovení  
 

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

§ 77  
 
 (1) Na prostředky státního rozpočtu poskytnuté před účinností tohoto zákona a na 
státní záruky poskytnuté před účinností tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy. 
Pro změnu podmínek, za kterých byly do 31. prosince 2000 poskytnuty dotace rozhodnutím 
poskytovatele, se použije § 14 odst. 13 § 14o obdobně.  
  
 (2) V případě, že celkový objem státních záruk poskytnutých před účinností tohoto 
zákona je větší než 40 % celkových výdajů státního rozpočtu schválených zákonem o státním 
rozpočtu na příslušný rok, je možné poskytnout státní záruku až po snížení objemu záruk pod 
tuto hranici.  
  

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

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

§ 80  
 
 Státní fondy vzniklé podle dosavadních právních předpisů jsou povinny upravit své 
právní poměry v souladu s tímto zákonem do dvou let od nabytí jeho účinnosti.  
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VARIANTA II 
 

HLAVA III 
 

ÚČAST STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ 
DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 

 

DÍL 2  
 

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

 
 § 14  

 
 (1) Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok, pokud zvláštní 
právní předpis nestanoví jinak.  
 

(2) Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu může poskytnout 
ústřední orgán státní správy, Úřad práce České republiky, Akademie věd České republiky, 
Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky nebo 
organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon (dále jen "poskytovatel").  
  
 (3) O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na 
základě žádosti příjemce. Žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahuje  
  
a) údaje podle odstavce 4 písm. a) a b),  
  
b) požadovanou částku,  
  
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,  
  
d) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo, a  
  
e) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci  
1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo 
jednají na základě udělené plné moci,  
2. osob s podílem v této právnické osobě,  
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.  
  
 (4) Vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které obsahuje  
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu 
trvalého pobytu, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou a je-
li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační 
číslo osoby, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou,  
  
b) název a adresu poskytovatele,  
  
c) poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAD4JHA90)

aspi://module='ASPI'&link='218/2000%20Sb.%252314'&ucin-k-dni='30.%209.2016'
aspi://module='ASPI'&link='218/2000%20Sb.%252314'&ucin-k-dni='30.%209.2016'


21 
 

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

(14) Nevyhoví-li poskytovatel úplně nebo částečně žádosti o poskytnutí dotace 
nebo návratné finanční výpomoci, písemně to bez zbytečného odkladu oznámí žadateli. 
V písemném oznámení sdělí i důvody, pro které nebylo žádosti vyhověno, a poučí 
příjemce o možnosti podat námitky. 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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