
VII. 

Vyhodnocení připomínkového řízení  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí ze dne 8. 7. 2016, s termínem dodání 
stanovisek do 4. 8. 2016. Právo uplatnit připomínky využila připomínková místa uvedená v následující tabulce vyhodnocení připomínkového řízení. 
Vzhledem k tomu, že byl po připomínkovém řízení rozsah materiálu omezen pouze na problematiku úpravy vztahu správního řádu a procesu 
poskytování dotací, nevypořádávají se připomínky týkající se oblasti zavedení povinnosti státních fondů využívat rozpočtový systém pro přípravu a 
realizaci rozpočtu, zavedení povinnosti organizačních složek státu vázat prostředky státního rozpočtu na platy nebo služební platy, úpravy dotací nad 
rámec výše uvedeného a připomínky uplatňované nad rámec předloženého návrhu zákona. V tabulce proto nejsou vůbec uvedeny. 

Ministerstvo financí se v rámci vnějšího připomínkového řízení dotazovalo rovněž na preferenci varianty. Varianta I (podrobnější úprava procesu) je 
preferována ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravskou konfederací 
odborových svazů, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem spravedlnosti, 
místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, Sdružením místních samospráv, Nejvyšším 
kontrolním úřadem a Kanceláří prezidenta republiky. Variantu II (minimalistická úprava) naopak preferují Ministerstvo zemědělství, Svaz měst a obcí, 
Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Technologická agentura ČR, 
Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Akademie věd, vedoucí úřadu vlády a Jihomoravský kraj. Jasnou 
preferenci nevyjádřily Ministerstvo životního prostředí, Plzeňský kraj, Kancelář veřejné ochránkyně práv a Ministerstvo zahraničních věcí.  

Vedoucí úřadu vlády požaduje, aby byl návrh schválen v Poslanecké sněmovně Parlamentu již v 1. čtení.   

 

Připomínkové místo Rele 
vance 

Připomínka Vypořádání 

Úřad vlády – vedoucí 
úřadu vlády 

D Z pohledu Úřad vlády ČR nevyhovuje žádná z navrhovaných variant 
týkající se poskytování dotací; doporučuje se proto ponechat stávající 
znění zákona, nebude-li to možné, potom maximálně využít varianty 
II. 
Zdůvodnění: 
Návrh zákona zavádí postup, s ohledem na působnost správního řádu, 
který zřejmě přinese praktické problémy při procesu poskytování 
dotací ze státního rozpočtu, a to zejména z toho důvodu, že pro 
poskytovatele dotací to znamená zvýšení administrativní zátěže a pro 

Vzato na vědomí. 
Obě varianty jsou předloženy 
na jednání vlády a rozhodnout 
v tomto případě by měla vláda 
jako celek. 
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příjemce dotací ohrožení včasného vyplacení dotací, které má 
poskytovatel dotací nestátním neziskovým organizacím vyplatit do 
31. března příslušného roku. 
 Jakékoliv varianty připouštějící podání námitek proti neposkytnutí 
dotace ze státního rozpočtu dle § 14 zákona č, 2018/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, na níž není právní nárok, zvýší nároky na 
administrativní zpracování procesů spojených s administrací 
dotačního řízení, vydáním rozhodnutí, odůvodňováním a s podáním 
námitek.  
Možnost podání námitek přinese zřejmě časovou prodlevu pro 
všechny ostatní žadatele o dotaci, kdy převod finančních prostředků 
na zajištění realizace služby/projektu bude oddalován do doby 
dořešení námitek podaných neúspěšnými žadateli o dotaci. Navíc 
tento proces může mít i praktické dopady na hospodaření s příslušnou 
kapitolou státního rozpočtu.    

 Z 3. K § 14g u varianty I – z navrhovaného není zřejmé, jaké bude 
postavení účastníka řízení (příjemce dotace), nejsou stanoveny jeho 
práva a povinnosti, pouze právo zvolit si zmocněnce.  
Znamená to, že příjemce dotace bude mít obecně práva povinnosti 
účastníka správního řízení (např. nahlížení do spisu atd.) V případě, že 
ano, postrádá význam znění § 14g odst. 2, které příjemci dotace 
umožňuje volbu zmocněnce, neboť možnost volby zmocněnce pro 
řízení mu dává ustanovení § 33 správního řádu. 

Subsidiárnímu použití 
správního řádu se zřejmě nelze 
vyhnout. 

 Z Požadujeme, aby předložený návrh zákona, kterým se mění zákon o 
rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla) obsahoval pouze úpravu vztahu správního řádu a procesu 
poskytování dotací v reakci na rozsudek Nejvyššího správního soudu. 
Ostatní dva okruhy problémů by měly být řešeny v samostatném 
návrhu.  

Akceptováno. 

 Z Požadujeme také, aby byl návrh zákona (a jeho důvodová zpráva) 
upravena tak, aby bylo možné jeho schválení v PSP ČR již v prvním 

Neakceptováno.  
Ponecháno na rozhodnutí 
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čtení (§ 90 odst. 2 až 7 Jednacího řádu PS).  
 
Odůvodnění zásadních připomínek č. 1 a 2:  
Na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014-46 je 
třeba reagovat v co nejkratší době, tak aby nebyl ohrožen proces 
poskytování dotací či návratných finančních výpomocí ze státního 
rozpočtu. Proto se nám jeví jako výhodnější oddělit tuto úpravu od 
zbývajících dvou, které se týkají státních fondů a vázání prostředků na 
platy a obdobné výdaje, u kterých lze očekávat zdlouhavější proces 
vyjednávání vhodné podoby. Odlišnou potřebu rychlosti jednotlivých 
úprav uznává samo MF svým návrhem odlišné účinnosti jednotlivých 
bodů zákona. Potřeba rychlého řešení vztahu dotace a správního řádu 
tak podle našeho názoru opravňuje využít možnosti požádat o jeho 
schválení v PSP ČR již v prvním čtení. Pravděpodobné komplikované 
diskuze u zbývajících dvou okruhů navrhované úpravy (státní fondy a 
vázání prostředků) by využití možnosti schválení v prvním čtení 
ztížily.  

vlády. 
 
ROZPOR 

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Z Sdružení místních samospráv ČR se přiklání k první variantě návrhu 
na úpravu procesu poskytování dotací, která obsahuje podrobnější 
proces, a to z důvodu větší propracovanosti (jasnější postupy, časová 
období apod.). Tato připomínka je zásadní. 

Vzato na vědomí. Ponecháno 
na rozhodnutí vlády. 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů ČR 

D Nesouhlasíme s absencí systémových změn v podobě nárokových 
dotací a víceletého financování. Doporučujeme, aby byl proces 
poskytování dotací by vymezen více do detailu, avšak zároveň by zde 
měla být vytvořena jasná pravidla, za kterých mohou neúspěšní 
žadatelé podat opravné prostředky. Možnost podání opravných 
prostředků považujeme za stěžejní. 

Rozpočtová pravidla vycházejí 
z principu, že na dotaci není 
právní nárok. Je-li potřebný 
opačný postup, je třeba jeho 
úprava ve zvláštním zákoně.  

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 

D Obecně k návrhu variant na úpravu procesu poskytování dotací - 
Z navržených variant upřednostňuji variantu I. 

Vzato na vědomí. 

Úřad vlády České 
republiky – Odbor 

D Vzhledem k pravidlům práva EU lze konstatovat, že členským státům 
je uložena zejména obecná povinnost dbát na předcházení 

Vysvětleno. 
Podle zápisu z jednání ESIF 
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kompatibility 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)1). 

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 nesrovnalostí členské státy povinny provést. 

Materiál je předkládán do připomínkového řízení opětovně – odbor 
kompatibility vypracoval stanovisko k návrhu dne 22.6.2016 (uloženo 
v eKLEP a zde přetištěno). V návrhu zaslaném předkladatelem do 
MPŘ poprvé v červnu bylo požadováno zkrácení lhůty pro 
připomínky s odkazem na výsledky jednání Rady pro Evropské 
strukturální a investiční fondy (ESIF). Evropský kontext, ev. vazba 
návrhu na konkrétní výsledky uvedených jednání, však důvodová 
zpráva k návrhu nijak nerozebírala. Odbor kompatibility proto 
požadoval doplnění důvodové zprávy s ohledem na výsledky jednání 
Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy.  

Nyní předložený návrh odkaz na výše uvedené jednání orgánu EU 

dne 18. 7. 2016 musí být 
předložen návrh na úpravu 
dotací na jednání vlády 24. 
srpna 2016. Konkrétní podoba 
návrhu však na této platformě 
řešena nebyla. Není tedy 
možné materiál v tomto smyslu 
doplňovat. 
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neobsahuje. 

Závěr: Předmět návrhu přímo nezapracovává právo EU a s ohledem 
na informace uvedené předkladatelem v návrhu se nezdá být s právem 
EU v rozporu. Doporučujeme však doplnit důvodovou zprávu, pokud 
existuje vazba na dříve zmíněné výsledky jednání Rady pro Evropské 
strukturální a investiční fondy.  

1 S odkazem na zásadu řádného finančního řízení (čl. 4/8) sestává 
systém řízení a kontroly mj. z „předcházení nesrovnalostem, včetně 
podvodů, jejich odhalování a nápravy a vymáhání neoprávněně 
vyplacených částek spolu s případnými úroky z prodlení“ (nařízení 
EU č. 1303/2013 - čl. 72 písm. h). 

Jihomoravský kraj Z Jihomoravský kraj se při řešení úpravy správního řádu a procesu 
poskytování dotací přiklání k VARIANTĚ II, která zavádí pouze 
povinnost poskytovatele oznámit neúspěšnému žadateli o dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc, že jeho žádosti nebylo vyhověno. 
Neúspěšný žadatel má následně možnost podat proti takovémuto 
rozhodnutí námitky, o kterých rozhodne ten, kdo stojí v čele 
poskytovatele, nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec 
poskytovatele. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. Použití 
správního řádu je zcela vyloučeno. Jedná se o jednodušší a méně 
administrativně náročný postup, než je VARIANTA I, která upravuje 
proces poskytování dotací velmi podrobně.   

Vzato na vědomí. 

Úřad vlády - 
místopředseda vlády pro 
vědu, výzkum a inovace 

Z 1. Preferujeme variantu č. 1 u úpravy vztahu správního řádu a procesu 
poskytování dotací. Tato připomínka je zásadní. 

 

Vzato na vědomí. 

 Z 2. Požadujeme do důvodové zprávy doplnit finanční dopad, případně 
uvést ekonomickou analýzu obou navrhovaných variant. 

K takovéto analýze jsou 
potřebné konkrétní údaje od 
poskytovatelů dotací, které 
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Odůvodnění: 
Z nově navrhovaného vztahu správního řádu k procesu poskytování 
dotací vyplývají pro poskytovatele dotací nové povinnosti a s tím 
související administrativní náklady. Tato připomínka je zásadní. 

zmínilo pouze MPSV a 
částečně MŠMT.  
 
ROZPOR 

 Z 3. Požadujeme jednoznačně vyřešit vztah zákona o rozpočtových 
pravidlech ke speciální úpravě pro oblast veřejné podpory dle zákona 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava rozhodování o námitkách je v kolizi se speciální 
úpravou rozhodování o dotacích v režimu zákona o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (zejména v oblasti 
poskytovaných dotací účelové podpory). Tato připomínka je 
zásadní. 

Rozpočtová pravidla jsou 
obecnou úpravou. Pokud 
existuje zvláštní úprava, má 
přednost před rozpočtovými 
pravidly. 
 
ROZPOR 

Olomoucký kraj D 1. Varianta I, novelizační bod 16 (§ 14m):  
Ve čtvrté větě se opakuje slovo „rozhodovat“. Doporučujeme text 
jazykově upravit. 

Akceptováno. 

Český telekomunikační 
úřad 

 

 

Z Obecná připomínka k Návrhu: 
Úřad obecně konstatuje, že úprava poskytování dotací úzce souvisí s 
úpravou poskytování veřejné podpory, v některých aspektech 
upravené například v zákoně č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře 
výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, či zákoně č. 
319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních 
vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Úřad proto dává ke zvážení, zda by otázky poskytování dotací a 
otázky veřejné podpory neměly být upraveny v jednom právním 
předpisu, který by tuto problematiku řešil komplexně od žádosti 
o dotaci přes proces jejího poskytnutí, řešení otázek ve vztahu k 

Neakceptováno. 
Za veřejnou podporu nejsou 
považovány pouze dotace. 
Navíc zákon č. 215/2004 Sb. 
by pravděpodobně musel 
obsahovat podrobnou úpravu i 
dalších typů veřejné podpory.  
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nedovolené veřejné podpoře až po proces vracení dotace. Taková 
právní norma by podle názoru Úřadu značnou měrou přispěla ke 
zjednodušení systému poskytování dotací a znamenala by výrazné 
zpřehlednění této problematiky pro všechny adresáty dnes roztříštěné 
právní úpravy. 
Pokud má ve smyslu Návrhu dojít k úpravě procesu poskytování 
dotací s vyloučením postupů podle správního řádu v rámci 
rozpočtových pravidel, pak Úřad považuje za vhodnější úpravu ve 
variantě I, tedy komplexní úpravu procesu poskytování dotace (s 
níže uvedenou výhradou úpravy zákona o elektronických 
komunikacích a zákona o poštovních službách – viz připomínka 
Úřadu č. 2). 

Tuto připomínku Úřad považuje za zásadní. 

 Z K úpravě procesu poskytování dotací: 
S připomínkou č. 1 úzce souvisí skutečnost, že není zřejmé, zda byly 
předkladatelem vzaty v úvahu veškeré možné varianty poskytování 
dotací, které mohou být v rámci jiných právních předpisů upraveny. 
Níže uvádí Úřad konkrétní případy, kdy jím poskytované finanční 
prostředky ze státního rozpočtu mohou naplňovat definici „dotace“, z 
důvodu zásadní odlišnosti však není možné navrhovaný proces pro 
poskytování dotací v oblasti elektronických komunikací a poštovních 
služeb aplikovat. 
Úřad rozhoduje o financování čistých nákladů na poskytování 
univerzální služby podle § 48 a 49 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, a o financování čistých nákladů na poskytování základních 
poštovních služeb podle § 34b až 34e zákona č. 29/2000 Sb., o 
poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o 

Pokud existuje specifická 
úprava v jiném zákoně, bude i 
nadále postupováno podle této 
specifické úpravy. Podle 
našeho názoru nejde v zákoně 
č. 127/2005 Sb. o dotaci, ale o 
úhradu, tedy výdaj podle 
zvláštního zákona.  
 
ROZPOR 
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poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
Úhrada čistých nákladů v obou případech (v současném znění) 
odpovídá definici pojmu „dotace“ podle § 3 písm. a) zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, když v obou případech se jedná o úhradu ztráty (čistých 
nákladů) z poskytování služeb, jejichž poskytování je ve veřejném 
zájmu konkrétnímu subjektu uloženo, ze státního rozpočtu. 
Zásadně se ovšem od dotací upravených v rozpočtových pravidlech 
odlišují ve skutečnosti, že jsou vypláceny následně, tj. po ověření 
výše čistých nákladů vynaložených ze strany poskytovatele 
univerzální služby či držitele poštovní licence. Obě normy obsahují 
zvláštní proces jejich ověřování a rozhodování o vzniku nároku na 
jejich náhradu. V obou případech je také plně aplikován proces podle 
správního řádu s minimálními odchylkami upravenými těmito zákony 
(lhůta pro podání žádostí, pro vydání rozhodnutí apod.). 
Jak zákon o poštovních službách, tak zákon o elektronických 
komunikacích obsahují ucelenou hmotněprávní úpravu postupu 
ověření a případné úhrady čistých nákladů, včetně postupu Úřadu při 
jejich ověřování (odkaz na prováděcí právní předpis) či vrácení 
neoprávněně čerpané úhrady. Tato úprava odpovídá specifické 
povaze této úhrady, která se obecnému vnímání „dotace“ a jejímu 
pojetí v rozpočtových pravidlech v mnoha ohledech zásadně vzdaluje. 

Úřad navrhuje, aby byla zachována specifická úprava v zákoně o 
elektronických komunikacích a zákoně o poštovních službách, 
resp. z hlediska právní jistoty poskytovatelů těchto služeb 
vyloučit obecné použití procesu podle rozpočtových pravidel pro 
účely financování čistých nákladů podle zákona o elektronických 
komunikacích a zákona o poštovních službách (například 
výslovným vyloučením v navrhovaném § 14r), případně jinak 
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vymezit právní úpravou vztah těchto dvou či případných dalších 
odlišných právních úprav procesů poskytování veřejných 
prostředků (například v navrhovaném § 14r prostřednictvím 
ustanovení, že postup se použije, pokud jiný zákon nestanoví 
jinak). 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akademie věd D K podřízení poskytování dotací správnímu řádu:  

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 aplikace 
správního řádu znamenala velkou časovou náročnost celého procesu a 
značný nárůst administrativní zátěže poskytovatelů dotací. 

Pokud tato varianta není průchozí, Akademie věd České republiky 
upřednostňuje druhou variantu. Vycházíme přitom z předpokladu, že 
pokud má být AV ČR povinna podřídit poskytování dotací správnímu 
řádu, pak je podle nás nejvýhodnější minimalistická varianta, která 
AV ČR jako poskytovatele dotací co nejméně zatěžuje. V daném 
případě je druhá varianta založena na předpokladu, že neúspěšný 
žadatel o dotaci se sice může následně domáhat vysvětlení a podat své 
námitky, ale o těchto námitkách rozhoduje s konečnou platností ten, 
kdo stojí v čele poskytovatele nebo jím pověřený vedoucí 
zaměstnanec poskytovatele. Proti jeho rozhodnutí se již nelze odvolat 
podle správního řádu a celý proces "sporu o dotaci" je tím ukončen. 
Naproti tomu první z navržených variant dává neúspěšnému žadateli 
podstatně více možností "spor o poskytnutí dotace" prodlužovat a tím 
AV ČR jako rozpočtovou kapitolu více administrativně zatěžovat. Z 
uvedeného důvodu se nám minimalistická varianta číslo 2 jeví jako 

Vzato na vědomí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAD4JHBGD)



10 

 

výhodnější. 
Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost 
D 1. K variantám návrhu na úpravu procesu poskytování dotací  

SÚJB se přiklání k variantě II., která se jeví administrativně méně 
náročná a lépe odpovídá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu čj. 9 
As 83/2014-46, které bylo podnětem pro přípravu novely 
rozpočtových pravidel. Právní věta tohoto rozsudku směřuje k závěru, 
že rozhodnutí o neposkytnutí příspěvku na podporu zaměstnání 
(dotace) má být plně přezkoumatelné ve správním soudnictví a 
naopak dále konstatuje, že výluka ze soudního přezkumu se vztahuje 
pouze na pozitivní rozhodnutí. 

Vzato na vědomí. 

Pardubický kraj Z V zásadě navrhuji postup odlišný od variant řešících vztah správního 
řádu a poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze 
státního rozpočtu. Nepřikláním se k žádné navrhované variantě. V 
první řadě navrhuji jít cestou sdělení s uvedením důvodů v případě 
alespoň částečného nevyhovění žádosti s tím, že příjemce v tomto 
případě bude moci podat námitky. V reakci na námitky navrhuji 
vydání rozhodnutí s náležitostmi správního rozhodnutí s tím, že by 
nebylo možné se dále odvolat. V návrhu zákona č. 218/2000 Sb. je 
správné uvést možnost soudního přezkoumání.   

Navrhovaný postup není podle 
našeho názoru méně 
administrativně náročný než 
navržená varianta II. 
 

Ministerstvo zdravotnictví Z K úpravě procesu poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí (dále jen „dotace“) ze státního rozpočtu 
Požadujeme upravit proces poskytování dotací podle varianty II.  
Odůvodnění: 
V případě varianty I lze v oboru působnosti MZ očekávat prodloužení 
procesu poskytování dotací a značný nárůst administrativní zátěže.  
Tyto negativní dopady by se projevily i u projektů 
spolufinancovaných z EU/FM. Nelze souhlasit s návrhem stanovícím, 
aby byl proces poskytování nenárokových dotací podřízen správnímu 
řádu. Na základě analýzy počtu ročně odmítnutých žádostí je z 
hlediska působnosti Ministerstva zdravotnictví patrné, že podřízení 

Vzato na vědomí. Obě varianty 
budou předloženy vládě. 
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dotačního řízení režimu správního řádu by krom jiného znamenalo 
enormní nárůst administrativy i nutnost navýšení počtu služebních 
míst, které by nezbytně muselo nastat. Ostatně také minimalističtější 
varianta č. II, která upravuje možnost neúspěšného žadatele podat 
proti rozhodnutí o neposkytnutí dotace námitky, bude klást značné 
administrativní i personální nároky na zabezpečení procesu 
poskytování dotací ze státního rozpočtu. 

 Z Návrh úpravy procesu poskytování dotací podle varianty I navíc 
nezohledňuje některé specifické podmínky dotací financovaných 
z EU, a to zejména: 
- v případě dotací financovaných z EU primárně rozhodují řídící 

orgány, které v mnoha případech nevystupují v roli poskytovatele 
dotace. V případě jiné osoby než zaměstnance poskytovatele 
dotace, což by mohl být například zaměstnanec řídícího orgánu, je 
neefektivní, aby tato osoba informovala o své podjatosti 
poskytovatele dotace – měla by informovat řídící orgán (k tomu 
viz §14h odst. 2); 

- lze pochybovat o reálnosti navrhovaného postupu. Komunikace 
s příjemci dotace probíhá v případě projektů ESIF prostřednictvím 
webového portálu IS KP, kde by musely být všechny dokumenty 
naskenovány, navíc ne všichni poskytovatelé dotace mají do 
tohoto systému přístup (k tomu viz § 14j odst. 2); 

- u projektů ESIF řídící orgány rozhodly o tom, že rozhodnutí 
budou v elektronické podobě (k tomu viz § 14j odst. 2);  

- v návaznosti na náležitosti rozhodnutí (rozhodnutí obsahuje 
výrokovou část, odůvodnění a poučení o možnosti podat námitky) 
by bylo nutné upravit formát EDS/SMVS (k tomu viz § 14j odst. 
2);  

- v případě dotací ESIF nerozhoduje poskytovatel dotace, ale řídící 
orgán (k tomu viz § 14k);   

- úprava vydání rozhodnutí nepočítá s případem, bude-li dotace 

Podle rozpočtových pravidel 
rozhoduje o poskytnutí dotace 
její poskytovatel. Pokud je to u 
některých dotací jinak, měl by 
tento postup být upraven v 
jiném zákoně. Proces 
poskytování dotací se vztahuje 
na všechny dotace poskytované 
ze státního rozpočtu, tedy i na 
dotace na programy. 
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poskytnuta fyzické osobě, která nemá datovou schránku ani 
elektronickou adresu (k tomu viz §14k odst. 4 a níže uvedená 
zásadní připomínka). 

 Z K § 14 rozpočtových pravidel (platí pro obě varianty) 
 
Požadujeme, aby byly zákon 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, 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 navrhovaného ustanovení § 14 rozpočtových 
pravidel. 
 
Odůvodnění: 
Podle Hodnocení dopadů regulace (RIA) jsou dotčenými subjekty 
„subjekty, které neposkytují dotace podle speciální právní úpravy 
(např. zákon č. 130/2002 Sb.)“, s čímž plně souhlasíme. Považujeme 
ovšem za nezbytné zpřesnit navrhovanou právní úpravu, aby bylo 
zřejmé, že subjekty poskytující dotace podle speciální úpravy jsou z 
aplikace navrhovaného ustanovení § 14 vyloučeny. 

Existuje-li zvláštní právní 
úprava, má její aplikace 
přednost. 
 
ROZPOR 

 Z K čl. I bodu 16 varianty I (§ 14k odst. 4) 

Bude-li nadále zvažována také varianta I, požadujeme v § 14k 
vypustit odstavec 4, neboť nestátní neziskové organizace a další 
osoby, kterým může být poskytnuta dotace, většinou nedisponují 
datovými schránkami. 

Akceptováno. 
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 D K čl. I bodu 16 varianty I 

Bude-li nadále zvažována také varianta I, doporučujeme v § 14i odst. 
2 vložit čárku za slovo „důvodné“. 

Text byl upraven. 

 D K čl. I bodu 8 varianty II  
V návaznosti na bod 7 je třeba v bodě 8 text „§ 14 odst. 6“ nahradit 
textem „§ 14 odst. 7“. 

Zúžením rozsahu materiálu 
tento problém již není aktuální. 

 D K důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace 
Rozdělení odůvodnění mezi důvodovou zprávu a RIA, jak činí 
předkladatel, je v hrubém rozporu s Legislativními pravidly vlády 
a Pravidly pro hodnocení dopadů regulace a činí materiál značně 
nepřehledným. 
Ze závěrečné zprávy samotné nevyplývá, proč jsou předkládány právě 
navržené varianty (v případě problematiky č. 1 – rozhodování o 
poskytnutí dotace dokonce vládě k rozhodnutí o volbě varianty). 
Předkladatel se nadto ani nepokusil kvantifikovat dopady jednotlivých 
variant, přičemž z důvodové zprávy vyplývá, že nahlížení 
jednotlivých připomínkových míst na způsob řešení se velmi výrazně 
liší. Máme proto za to, že na základě předloženého odůvodnění včetně 
RIA není možné rozhodnout o volbě varianty, a proto doporučujeme 
materiál přepracovat do srozumitelné podoby. 

Akceptováno. 

Ministerstvo spravedlnosti D Předložený návrh zákona obsahuje variantní řešení úpravy procesu 
poskytování dotací, přičemž ani jedna z navržených variant není 
komplexní či zcela ideální. Ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě 
podporuje takové řešení, které při zachování práv žadatelů o dotaci 
bude zároveň představovat co nejmenší administrativní zátěž. 
S ohledem na rozsudek NSS č. j. 9 Ads 83/2014-46 se Ministerstvo 

Většina poskytovatelů správní 
řád při předběžných 
konzultacích používat nechtěla. 
Pokud jde o administrativní 
zátěž, musela by být pro její 
minimalizaci vyloučena velká 
část správního řádu. 
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spravedlnosti přiklání spíše k variantě I, ve které navrhujeme provést 
další úpravy níže uvedené. Jsme toho názoru, že proces rozhodování o 
dotacích by měl být podřízen správnímu řádu s případnou úpravou 
odchylek nezbytných kvůli případné specifičnosti dotačního řízení.  

 Z 5. Varianta I, čl. I novelizační bod č. 16.: V nově navrhovaném § 
14j v odst. 1 žádáme doplnit na konec textu tato slova: „nebo 
poskytne v jiném než požadovaném rozsahu.“. Navržené doplnění 
odůvodňujeme tím, že návrh zákona předpokládá vydání pouze 
kladného nebo negativního rozhodnutí o dotaci. Postrádáme řešení 
situace, kdy rozhodnutí o dotaci pro konkrétního žadatele je sice 
kladné, ale výše dotace je zkrácena oproti původnímu požadavku. 
Tuto připomínku označujeme za zásadní.  

Akceptováno. 

 Z 6. Varianta I, čl. I, novelizační bod č. 16.: V nově navrhovaném § 
14k v odst. 3 žádáme doplnit text ve smyslu předchozí připomínky, tj. 
zahrnout i situace, kdy dotace či návratná finanční výpomoc je sice 
poskytnuta, ale nikoliv v požadované výši, což by příjemce mohl 
považovat za negativní rozhodnutí. Dále upozorňujeme na skutečnost, 
že podle navrhovaného ustanovení má být rozhodnutí o poskytnutí 
dotace vydáno do 30 dnů po ukončení rozdělení finančních prostředků 
a po jejich zahrnutí do vydaných rozhodnutí. Považujeme počátek 
běhu této lhůty za značně neurčitý a žádáme stanovit počátek běhu 
této lhůty jednoznačně a nezpochybnitelně. Tuto připomínku 
označujeme za zásadní.  

Akceptováno. 

Kancelář prezidenta 
republiky 

D Ve vztahu k úpravě procesu poskytování dotací se s ohledem na 
potřeby praxe přikláním k uplatnění Varianty I předmětného návrhu 
zákona. 

Vzato na vědomí. 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

D 3. K bodům 5 až 14, resp. 16 (úprava procesu poskytování dotací): 
 
Co se týče navrhované úpravy vztahu správního řádu k procesu 
poskytování dotací, nemá MZV žádné preference a je pro ně v zásadě 
přijatelná Varianta I i Varianta II. 

Vzato na vědomí. 
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Asociace samostatných 
odborů 

Z 1. Obecná připomínka k návrhu zákona 
 
Oblast I (úprava vztahu správního řádu a procesu poskytování dotací). 
 
     Ve vazbě na § 14 odst. 1 je naprosto nesystémové zavádět nově 
institut vydávání Rozhodnutí o neposkytnutí dotace a následného 
námitkového řízení. 
     Pokud "nulový" žadatel o dotaci nemá žádnou možnost ve 
správním řízení zvrátit Rozhodnutí vydané vrchnostenským úřadem, 
potom je jakákoliv administrativní činnost, která se bude zabývat 
procesem neposkytnutí dotace, pouhou ztrátou času, a bude mít pouze 
vliv na zvýšené výdaje státního rozpočtu. Jestliže dnes poskytovatelé 
kapacitně nestíhají stávající systém, tj. vydávání kladných rozhodnutí, 
navrhovaný systém přinese pouze nárok na zvýšení kapacit pro 
zpracovávání této iracionální agendy. 
 
     Argument soudu (žadatel nemá právo na výsledek, ale má právo na 
řádný proces), není žádnou variantou návrhu změny zákona nijak 
řešen. Jediný legitimní způsob jak ochránit práva žadatele zaručuje 
správní řád, protože pouze použití správního řádu při vydávání 
Rozhodnutí přináší žadateli o dotaci soudní ochranu, viz § 78 odst. 1) 
s.ř.s., citovaný v části III Rozsudku 9 Ads 83/2014-48. 
 
Definice: 
Žalobu může podat ten, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech 
rozhodnutím správního orgánu či předcházejícím řízením (§ 65 odst. 
1 s. ř. s.), zpravidla se bude jednat o účastníka správního řízení, se 
kterým správní orgán řízení vedl. 
 
     To ale poskytovatelé odmítají, právě s odkazem na nedostatečné 
administrativní kapacity. 

I u rozhodnutí vydaných podle 
správního řádu soud 
přezkoumává zákonnost 
postupu, který vedl k určitému 
výsledku. Tedy i kdyby dotace 
ze státního rozpočtu byly 
poskytovány podle správního 
řádu, soud by zkoumal pouze 
zákonnost procesu, který vedl 
např. k nepřiznání dotace. 
Pokud jde o dohody, na jejichž 
základě jsou poskytovány 
dotace ze státního rozpočtu, 
pak ty musí mít oporu ve 
zvláštním zákoně a je otázka, 
zda a jak by měl být aplikován 
v těchto případech § 14 odst. 1 
rozpočtových pravidel. 
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     Navrhovaný systém (Varianta I, stejně tak Varianta II) přináší 
pouze "administrativní divadlo", kdy se vytvoří zdánlivý pocit, že 
procesní práva žadatele byla uspokojena. 
     Mnoho dotačních programů se totiž potýká se zásadním 
problémem, a tím je situace, kdy "poptávka převyšuje nabídku", tzn., 
že objem vyčleněných finančních prostředků nestačí pokrýt 100 % 
podaných žádostí. 
     A tento problém řeší uvedený § 14 odst. 1 zákona. 
 
     Neracionálnost předkládaného návrhu dokazuje § 14m (námitky), 
kde je uvedeno, cit: 
   "... proti rozhodnutí může příjemce do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí podat poskytovateli námitky. Námitky nemají odkladný 
účinek. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele, 
nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec poskytovatele." 
 
     Rozhodovat o námitkách však nemůže vedoucí zaměstnanec 
poskytovatele, který rozhodoval o poskytnutí nebo neposkytnutí 
dotace. 
 
     Je totiž úplně jedno, jestli o námitkách rozhoduje ředitel jiného 
odboru poskytovatele, než toho odboru, který Rozhodnutí vydal, když 
oba dva ředitelé odboru spadají pod ředitele, nebo ministra, který stojí 
v čele poskytovatele a všichni tito vedoucí vědí, že mají dotační 
prostředky pouze na pokrytí např. 60% objemu podaných žádostí. 
     Systém námitek má určitý význam pouze ve smyslu návrhem 
zákona novelizovaného § 14e (viz důvodová zpráva - k bodu 11), tzn., 
kdy poskytovatel po zjištění nějaké nesrovnalosti rozhodne o 
nevyplacení dotace, nebo její části, kdy toto opatření se vztahuje 
pouze k části dosud nevyplacené dotace. 
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     Ve vazbě na uvedenou judikaturu dále uvádíme: 
 
     Stávající systém poskytování dotací z veřejných prostředků je 
rozdělen na dva způsoby. 
1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace - tzv. vrchnostenský správní akt, 
kdy poskytovatel stanoví pravidla a podmínky, která příjemce musí 
akceptovat a kdy poskytovatel může tato pravidla měnit i bez 
souhlasu příjemce. 
2. Smlouva nebo Dohoda o poskytnutí dotace - smluvně-právní vztah 
dvou subjektů, kdy změny lze provádět pouze se souhlasem obou 
stran. 
 
     Dle našich poznatků se nejvíc problémů projevuje právě u druhého 
způsobu, kdy příjemci dotací jsou postaveni do nerovnoprávného 
postavení vůči poskytovatelům, a s odkazem na § 14 odst. 1) jsou 
nuceni přistupovat ke změnám smluvního ujednání. 
 
     Navrhujeme proto, aby návrh zákona obsahoval ustanovení, že 
pro smluvní ujednání se § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., 
nepoužije. 
 
     Teprve potom budou práva příjemce skutečně legislativně 
ochráněna, protože v těchto případech budou soudně vymahatelná. 
 
     S návrhem Varianty č. 1 a Varianty č. 2 nesouhlasíme, protože 
jediným řešením procesně - právní ochrany žadatele o dotaci je 
aplikace správního řádu. S odvoláním na vysokou administrativní 
náročnost správního procesu navrhujeme nulovou variantu, tj. 
ponechat systém vydávání "kladných" Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ve stávající podobě. 
Zásadní připomínka 
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Ministerstvo kultury Z Obecně 
Ministerstvo kultury má za to, že stávající praxe poskytování 

nenárokových dotací je plně vyhovující a vyjadřuje zásadní nesouhlas 
s tím, že proces poskytování těchto dotací by měl být podřízen 
správnímu řádu. Upozorňujeme, že na poskytování dotací podle § 14 
zákona č. 218/2000 Sb., ač je vyloučeno z procesního režimu 
správního řádu, se vztahují základní zásady správního řízení v § 2 až § 
8 správního řádu, což výslovně stanoví § 177 odst. 1 správního řádu. 
Poskytovatel dotace je tedy povinen dodržovat všechny základní 
zásady správního řízení a není tedy třeba pro zlepšení právního 
postavení žadatele o dotaci zavádět opravné prostředky. Zavedení 
opravného prostředku, resp. podřízení dotačního řízení režimu 
správního řádu by si navíc vyžádalo nárůst administrativy a s tím 
související personální posílení jednotlivých útvarů Ministerstva 
kultury, tedy nezbytné navýšení počtu systemizovaných míst.  

Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že možnost poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu ústředním orgánem státní správy se odvíjí 
od jeho finančních možností coby správce rozpočtové kapitoly. Tyto 
možnosti primárně vyplývají ze zákona o státním rozpočtu  
a organizační složka státu coby poskytovatel dotace se zásadně 
nemůže zavázat k poskytnutí finančních prostředků, jež nejsou 
rozpočtově zajištěny. Může tedy nastat situace, kdy Ministerstvo 
kultury neposkytne dotaci žadateli jen z toho důvodu, že to 
rozpočtové možnosti kapitoly 334 neumožňují – pak je ovšem 
zdůvodňování, proč nebyla dotace poskytnuta, v podstatě jen 
formálním sdělením.  

Navrhujeme proto do stávajícího procesního režimu 
poskytování dotací ze státního rozpočtu nezasahovat a ponechat 
stávající konstrukci. Pokud by nebyla tato připomínka přijata, s 
ohledem na nižší administrativní náročnost při vyřizování žádostí o 
dotace, menší odlišnost navrhované právní úpravy od stávajícího 

Předkladatel považuje za nutné 
na rozsudek NSS, ale i na 
některé jiné názory zareagovat. 
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stavu a při splnění požadavku NSS na existenci opravných prostředků 
v případě nevyhovění žádosti, Ministerstvo kultury preferuje Variantu 
II.  

V případě Varianty II je třeba obecně posoudit reálnost 
provedení celého procesu poskytování nenárokových dotací. 
Upozorňujeme, že přiznání možnosti podat námitky jde proti smyslu 
nenárokových dotací a současně bude klást významné administrativní 
nároky bez přidané hodnoty. Pokud bude připuštěno soudní 
přezkoumání, i přesto hrozí riziko značného nárůstu soudních sporů a 
s tím souvisejících nákladů. Následná soudní rozhodnutí by mohly mít 
závažné dopady na finanční nároky jednotlivých resortů, které by 
zpětně byly nuceny přiznávat dotace, popř. hradit náhrady škody za 
nepřiznané dotace. Tato připomínka je zásadní. 

  K Variantě I 
Ministerstvo kultury zásadně nesouhlasí s Variantou I, neboť se 

jedná o nesystémovou nepřímou novelu správního řádu a dále je v 
rozporu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací a s kompetencemi jednotlivých útvarů poskytovatele. 
Nepovažujeme za nutné zavádět zvláštní procesní pravidla oproti 
správnímu řádu, resp. kopírovat v upravené formě ustanovení 
správního řádu. Některé problémy, jež se snaží Varianta I řešit, je 
dostatečně řešena základními zásadami správního řízení i právní teorií 
– například skutečnost, že rozhodnutí obsahuje výrok, odůvodnění a 
poučení.  

Pokud by měla být přijata Varianta I, Ministerstvo kultury 
upozorňuje, že současně je nutné novelizovat zákon č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoj a inovací z veřejných 
prostředků a o změně souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších 
předpisů.  

Vládě je dáno k rozhodnutí, zda 
by právní úprava se měla ubírat 
cestou Varianty I, anebo 
varianty II. Není přitom 
vyloučeno, že vláda rozhodne o 
jiné cestě právní úpravy.  
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Účelová podpora i institucionální podpora jsou podle § 4 odst. 1 
resp. § 4 odst. 2 písm. a) zákona poskytovány formou dotace, u 
účelové podpory je navíc podle § 17 odst. 5 zákona návrh projektu ve 
veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích současně žádostí o 
dotaci podle rozpočtových pravidel. Předkládaný návrh tak neřeší 
rozpor termínů a dalších ustanovení zákona č. 130/2002 Sb. s nově 
navrhovanými ustanoveními § 14g až § 14r návrhu zákona č. 
218/2000 Sb. Týká se to také výzvy k doplnění žádosti a odstranění 
jejích vad podle § 14n odst. 1 návrhu, což je v rozporu s § 21 odst. 8 
zákona č. 130/2002 Sb., podle kterého nesmí být návrh projektu 
v soutěži měněn. Návrh zákona dále zasahuje do kompetencí 
kontrolního orgánu Grantové agentury ČR podle § 36 odst. 7 věty 
první zákona a kontrolního orgánu Technologické agentury ČR podle 
§ 36a odst. 8 věty první a druhé zákona. 

V případě, že by nebyl zákon č. 130/2002 Sb. novelizován, 
požadujeme v rámci Varianty I. explicitně vyloučit poskytování dotací 
podle zákona č. 130/2002 Sb. z platnosti navrhovaných ustanovení § 
14d až § 14r. Nadto upozorňujeme na vyšší administrativní  
a finanční náročnost, které by vyplynuly v případě přijetí Varianty I. 

Pro úplnost odkazujeme na obecnou část důvodové zprávy 
k návrhu zákona (kapitola 1, bod II), v níž je uvedeno, že Ministerstvo 
kultury jednoznačně odmítlo aplikaci správního řádu při poskytování 
dotací, a to s vědomím, že základní zásady správního řízení musí být 
použity i při poskytování dotací, jak uvedeno v obecné připomínce 
výše. Tato připomínka je zásadní. 

 Z K bodu 9 – k § 14 odst. 15 (Varianta II) 

Toto ustanovení v podstatě pomíjí základní důvod, pro který 
není dotace poskytnuta v celé požadované výši nebo proč není 
poskytnuta vůbec, tj. že rozpočtové možnosti poskytovatele to 
neumožňují. V praxi Ministerstva kultury se běžně děje, že na kvalitní 

Neakceptováno. 
Úprava navrhovaná 
Ministerstvem kultury by 
znemožnila obranu příjemci 
dotace, který se např. domnívá, 
že nedostatek finančních 
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projekt není možné poskytnout dotaci ve výši, již požaduje žadatel, a 
to pouze z důvodu nedostatku finančních prostředků. V takovém 
případě může podle návrhu podat žadatel námitky, avšak tyto námitky 
budou muset být zamítnuty, neboť poskytovatel (organizační složka 
státu) nemá finanční prostředky k tomu, aby žádosti o dotaci plně 
vyhověl. 

Dále návrh předpokládá písemnou komunikaci žadatele 
s poskytovatelem a předpokládá rovněž, že poskytovatel sdělí žadateli 
důvody, pro které poskytovatel nevyhověl žádosti zcela nebo zčásti, 
přičemž proti tomuto sdělení může žadatel podat námitky, o nichž 
rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele (ministr kultury) nebo 
jím pověřený vedoucí zaměstnanec. Tuto konstrukci pokládáme za 
příliš širokou, resp. považujeme za nadbytečné, aby poskytovatel 
sděloval žadateli, že jeho žádosti nevyhověl z důvodu, že rozpočtové 
možnosti to nepřipouští.  

Pokud poskytovatel žádosti vyhoví alespoň zčásti, vydá 
rozhodnutí o poskytnutí dotace a v jeho odůvodnění uvede, proč 
nebylo možno žádosti vyhovět zcela (zpravidla z důvodů finančních – 
tj. nedostatek rozpočtových možností poskytovatele). V takovém 
případě není třeba písemného oznámení poskytovatele žadateli, neboť 
věc je vlastně vyřešena jedním správním aktem – rozhodnutím o 
poskytnutí dotace. Sdělení poskytovatele žadateli se tedy uplatní 
pouze tehdy, když poskytovatel na základě žádosti neposkytne dotaci 
vůbec. 

Stávající praxe Ministerstva kultury je taková, že neúspěšní 
žadatelé (ti, kteří nedostanou dotaci) jsou v rámci výběrového 
dotačního řízení informováni pouze formou zveřejnění výsledků 
prostřednictvím webových stránek Ministerstva kultury. Tato praxe 

prostředků je pouze důvodem 
zástupným pro neposkytnutí 
dotace. 
 
ROZPOR 
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nebude v případě nabytí účinnosti novely (ve Variantě II, kterou 
preferujeme) nadále realizovatelná, neboť by nebylo možné stanovit 
počátek běhu lhůty pro podání námitek.  

Pokud je podána žádost mimo výběrové dotační řízení, musí ji 
Ministerstvo kultury přijmout a posoudit. V takovém případě, pokud 
Ministerstvo kultury dotaci neposkytne, vyrozumí žadatele 
individuálně. 

S ohledem na shora řečené navrhujeme, aby ustanovení § 14 
odst. 15 znělo takto:  

9. V § 14 se doplňuje odstavec 15, který zní: 

„(15) Nevyhoví-li poskytovatel ani částečně žádosti o poskytnutí 
dotace nebo návratné finanční výpomoci, oznámí to bez zbytečného 
odkladu žadateli. V oznámení sdělí i důvody, pro které nebylo žádosti 
vyhověno. Žadatel může do 15 dnů ode dne doručení oznámení podat 
poskytovateli proti tomuto postupu písemné námitky; toto právo 
žadatel nemá, pokud nevyhověl poskytovatel žádosti pouze z důvodu 
nedostatku prostředků státního rozpočtu. O námitkách rozhoduje 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.“. 

Tato připomínka je zásadní. 
 D K bodu 16 (Varianta I) – k § 14i odst. 2 

Z navrženého znění není zřejmé, o jaké náležitosti nebo vady, u 
kterých má poskytovatel vyzvat příjemce k doplnění žádosti nebo 
k odstranění jejich vad, se konkrétně jedná. Možnost opravy chyb ve 
všech žádostech není při velkém objemu žádostí reálná, neboť před 

Vysvětleno. 
Náležitosti žádosti o dotaci 
nebo návratnou finanční 
výpomoc jsou vymezeny v 
ustanovení § 14 odst. 3. Jinými 
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jednáním komise, která rozhoduje o poskytnutí dotace, není vzhledem 
k časové tísni dán prostor k jejich opravě. V praxi totiž žádosti 
s chybami většinou předkládají žadatelé, kteří její zpracování nechali 
na poslední chvíli. 

vadami se rozumí chybějící 
údaj nad rámec náležitostí, 
který je potřebný k posouzení 
žádosti poskytovatelem. 

 Z K bodu 16 (Varianta I) – k § 14m 
V případě přijetí Varianty I požadujeme vypuštění věty čtvrté 

věty („Rozhodovat o námitkách však nemůže rozhodovat vedoucí 
zaměstnanec poskytovatele, který rozhodoval o poskytnutí, nebo 
neposkytnutí dotace.“). Toto ustanovení nemá žádný vztah k důvodu 
předložení novely zákona č. 218/2000 Sb. (tj. výše zmíněný rozsudek 
NSS) a v praxi by toto ustanovení znamenalo, že o námitkách by 
rozhodoval útvar, který k tomuto rozhodování není kompetentní nebo 
který se danou problematikou vůbec nezabývá. 

Možnost vznášet námitky nepovažujeme za opodstatněnou, 
neboť povede pouze  
k nadměrné administrativní zátěži zaměstnanců. Žádosti, které nejsou 
vybrány k podpoře, jsou většinou nepodpořeny z důvodu, že nejsou 
kvalitní, mají malý dopad, nejsou dobře zpracované a nemají 
požadované přínosy apod.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 Z K části 6, bod I. 

Požadujeme doplnit chybějící rozlišení nákladů Varianty I a II. 
Důvodová zpráva (část 6 I.) uvádí, že „navrhovaná úprava vyvolá 
negativní dopady na státní rozpočet. 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.“ Upozorňujeme však, že Varianta I s řadou 
povinných úkolů bude mnohem náročnější na kapacity státní správy 

K vyčíslení chybějí podklady 
od resortů. Z připomínkového 
řízení vyplývá, že ne všichni 
poskytovatelé dotací mají 
kapacitní problémy 
s navrženými variantami (i 
když jich je většina).  
 
ROZPOR 
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(systemizovaná místa), na finanční prostředky, administrativní zátěž 
atd., což však není v důvodové zprávě, ani v Hodnocení dopadů 
regulace (RIA) vůbec vyčísleno. Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Z Obecně 

1. Ani jednu z navržených variant postupu při poskytování dotace 
nepovažujeme za vhodně nastavenou a dostačující. Máme za to, že 
zvolený přístup, který spočívá v tom, že jsou ze správního řádu 
opsány útržky některých institutů (např. podjatost, doručování, 
zmocnění k zastupování), je z principu chybný. Požadujeme zvolit 
přístup zcela opačný, tj. v rozpočtových pravidlech uvést, které 
části správního řádu se použijí (a popř. stanovit potřebné 
odchylky), a ve zbytku správní řád vyloučit, anebo v nich stanovit 
potřebné odchylky a subsidiární použití správního řádu. Pokud 
by předkladatel trval na zcela samostatné úpravě postupu s 
plným vyloučením správního řádu, bylo by nezbytné upravit 
proces mnohem detailněji, jak je tomu např. v daňovém řádu. 

Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných Chartou základních 
práv EU musí být stanoveno zákonem a musí respektovat podstatu 
těchto práv a svobod. Při dodržení zásady proporcionality mohou být 
omezení zavedena pouze tehdy, jsou-li nezbytná a odpovídají-li 
skutečně cílům obecného zájmu, které uznává Evropská unie, nebo 
potřebě ochrany práv a svobod druhého. Za výhodu varianty II vůči 
variantě I lze označit menší administrativní a časovou náročnost 
procesu poskytování dotace, cenou za to by ovšem bylo vyloučení 
aplikace správního řádu. Mezi základní principy právního řádu České 
republiky i práva Evropské unie patří rovné zacházení a zákaz 
diskriminace. Svěřit ochranu těchto principů pouze řízení o 
námitkách, které má vypořádávat osoba stojící v čele orgánu 
rozhodujícího o dotaci (nebo jím pověřená osoba), by znamenalo 

Při konzultacích v prosinci 
roku 2015 a počátkem roku 
2016 správní řád v oblasti 
poskytování dotací téměř nikdo 
aplikovat nechtěl. Z toho 
vychází i návrh předložený do 
připomínkového řízení. Návrh 
počítá se subsidiárním použití 
správního řádu. 
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nedostatečnou garanci ochrany těchto klíčových principů. V této 
souvislosti odkazujeme na názor NSS vyjádřený v rozhodnutí 9 Ads 
83/2014, podle něhož „Charakter dotace z hlediska nároku na její 
obdržení není pro výluku ze soudního přezkumu určující. Určující je 
jen pro rozsah samotného soudního přezkumu“. Považujeme proto za 
nutné, aby soudnímu přezkumu podléhala zákonnost procesu řízení o 
dotaci.  

Z pohledu práva EU považujeme za vhodnou pouze variantu I. 
Varianta II obsahuje pouze podání námitek proti rozhodnutí a 
nepřipouští použití správního řádu. Vyloučení správního řádu jako 
celku není podle našeho názoru přijatelné. S ohledem na dodržování 
zásady legality a zásady subsidiarity, kdy je v případě absence 
speciální právní normy nutné aplikovat normu obecnou, lze mimo to 
předpokládat, že ustanovení vylučující správní řád jako celek by se 
stalo neaplikovatelným a v důsledku následné judikatury by bylo 
nutné aplikovat správní řád jako celek. S přijetím varianty II proto 
nesouhlasíme. Požadujeme v uvedeném směru návrh zákona upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 
 Z 2. Ve vazbě na aplikaci obou variant je klíčové zohlednit očekávaný 

nárůst požadavků na administrativní kapacity a finanční nároky 
spojené s nutností dodržování nastavených procesů. Nárůst nároků na 
finanční i administrativní kapacity bude nutné zohlednit také v rámci 
přípravy systemizace služebních míst. Předložený materiál ovšem s 
těmito dopady nepočítá.  

Dále je ovšem nutné vzít v úvahu, že k významnému nárůstu nároků 
na finanční a administrativní kapacity by vedlo i zachování 
současného stavu, tedy nutnost aplikace obecných postupů 
upravených ve správním řádu. Při zachování stávající právní úpravy je 

Pro předmětnou analýzu by 
byly nutné podklady, které ale 
v rámci připomínek s výjimkou 
MPSV a MŠMT nezaznívají. 
 
ROZPOR 
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dokonce možné, že dodržet v plném rozsahu postupy podle správního 
řádu by bylo administrativně a finančně ještě náročnější (zejména 
v návaznosti na vyřizování opravných prostředků a vedení případných 
soudních řízení).  

Podle poznatků Ministerstva pro místní rozvoj získaných při 
poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regionálního 
rozvoje, kde převládá velké množství dotací pro obce s relativně 
malým objemem finančních prostředků, nelze v rozporu 
s předloženým návrhem předpokládat, že případné výdaje spojené 
s uplatňováním opravných prostředků by byly hrazeny  pouze z 
prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva. Návrh novely se kromě 
toho nezabývá řešením dopadů do systemizace služebních míst podle 
zákona o státní službě.  

Pokud varianta I splňuje lépe požadavky na vyloučení aplikace 
správního řádu při použití samostatné odlišné procesní úpravy, nejsou 
pro její aplikaci vytvořeny na úrovni správních úřadů poskytujících 
dotace potřebné podmínky, s čímž se předkladatel v odůvodnění 
dostatečně nevyrovnává.  

Požadujeme proto do obecné části důvodové zprávy doplnit rozbor 
vlivu předložených variant na administrativní náročnost procesu 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (ve vztahu 
k požadovaným náležitostem řízení a upravovaným procesům) a s tím 
spojené finanční dopady navrhované právní úpravy na státní rozpočet 
a systemizaci služebních míst.  

Nově zpracovaná Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace ve 
vztahu k procesu poskytování dotací a  návratných finančních 
výpomocí velmi stručně a pouze po kvalitativní stránce naznačuje 
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náklady a přínosy navrhovaných variant. I po doplnění materiál 
odpovídá jen formálním požadavkům na zpracování závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace, ve znění účinném od 3. února 2016, z obsahového 
hlediska však nezahrnuje kvantitativní analýzu nebo alespoň 
kvalifikované odborné odhady dopadů na státní rozpočet 
a systemizaci služebních míst, které jsou potřebné k posouzení, zda a 
v jaké míře jsou vytvořeny podmínky k uplatnění variantních řešení 
navrhovaných ve vztahu k procesu poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí. To se týká zejména obsahu částí 3, 4, 5 a 8. 
V části 5 přitom nelze souhlasit s tvrzením, že „pokud jde o všechny 
navrhované okruhy změn, vzhledem k jejich povaze provede 
implementaci doporučené varianty Ministerstvo financí“. Vytvoření 
kapacitních, personálních a  organizačních podmínek pro poskytování 
dotací a návratných finančních výpomocí bude třeba vytvořit zejména 
v působnosti dotčených správních úřadů a institucí v rolích 
poskytovatelů. V části 8 (resp. 8.1) není zřejmé, o co se opírá tvrzení, 
že „výdaje ze státního rozpočtu by v souvislosti s aplikací navrženého 
zákona měly činit jednotky milionů korun“.   

Požadujeme v uvedeném směru materiál dopracovat. 

Tato připomínka je zásadní.  
 Z 3. Terminologie použitá v návrhu neodpovídá terminologii zákona o 

státní službě – nejde jen o vedoucí zaměstnance, ale i o představené. 
Dále je třeba upravit terminologii ustanovení převzatých ze správního 
řádu – nikoli tedy „správní orgán“, ale „poskytovatel“. Požadujeme 
v uvedeném směru návrh zákona upravit. Tato připomínka je 
zásadní. 

Akceptováno. 

 Z 4. Požadujeme upřesnit způsob doručování ve vazbě na povinnost 
doručovat do datové schránky podle zákona o elektronických úkonech 

Akceptováno. 
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a autorizované konverzi dokumentů a ve vazbě na správní řád. 
Primární způsob doručování do e-mailové schránky nepovažujeme ve 
vazbě na související předpisy za vhodný. S ohledem na poskytování 
dotací z ESIF požadujeme v návrhu upravit rovněž možnost 
doručování prostřednictvím systému MS2014+ upraveného v § 18 
odst. 5 zákona o podpoře regionálního rozvoje, neboť tato možnost 
přinese výrazné snížení administrativní náročnosti a zrychlení celého 
procesu. Tato připomínka je zásadní. 

 Z 5. Z důvodu jednotnosti pojmů požadujeme označovat účastníka 
řízení před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace slovem „žadatel“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Označení 
„příjemce“ je používáno již 
dnes. Používání pojmu bylo 
sjednoceno. 

 D 6. Doporučujeme v návaznosti na průběh legislativního procesu 
zajistit aktualizaci příslušných prováděcích vyhlášek, které patří do 
gesce MF. 

Bude reagováno podle potřeby. 

 D 7. Doporučujeme v RIA rozvést, proč se v návrhu zákona pracuje jen 
s variantami I a II a již se nepracuje s variantami 0, III, a IV. 
V závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace jsou uvedeny čtyři 
varianty řešení (a varianta 0) procesu poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí, avšak předložený návrh zákona pracuje jen s 
variantami I a II, přičemž tento fakt je v RIA pouze konstatován, 
nikoli však odůvodněn. Dále doporučujeme uvést do souladu varianty 
v návrhu zákona s obsahem důvodové zprávy a variantami 
v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace.  

Bylo upraveno. 

 D K bodu 16  

12. K § 16g a 14i 

Příjemcem se žadatel stává teprve po obdržení rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Upozorňujeme, že v některých případech není 
z důvodu nedostatku času a personálních kapacit reálné vyzývat 

Neakceptováno 
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žadatele k doplnění žádosti. Pokud je to možné, správci mají tuto věc 
ošetřenu v programu a není nutné ji stanovit zákonem. 

 D 13. K § 14g odst. 2 

Úprava zmocnění v § 14g odst. 2 je nedostatečná, není zřejmé, proč 
není možné převzít komplexnější úpravu ve správním řádu v § 33 a 
násl., a to pouze odkazem na tato ustanovení správního řádu. Bez 
ohledu na uvedené doporučujeme doplnit před slovo „plnou“ slovo 
„písemnou“. 

Slovo „písemnou“ doplněno. 

 Z 14. K § 14h  

Požadujeme doplnit nový odstavec 4 a uvést jej v tomto znění: 

„(4) Město, které vydává poskytovateli závazné stanovisko podle 
zvláštního právního předpisux), postupuje přiměřeně podle odstavců 1 
až 3. 

______________  

x) § 18 odst. 14 a 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.“.   

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Z výše uvedeného ustanovení zákona o podpoře regionálního rozvoje 
plyne, že určená města v roli zprostředkujícího subjektu operačního 
programu vydávají řídicímu orgánu pro účely řízení o poskytnutí 
dotace závazné stanovisko k výběru operací. 

Neakceptováno. Předmětné 
ustanovení je v zákoně č. 
248/2000 Sb. zřejmě zakotveno 
již delší dobu a postup 
dotčených měst je tedy již 
zažitý. V daném případě by se 
postupovalo podle správního 
řádu. 
 
ROZPOR 

 D 15. K § 14h Neakceptováno. Postup bude 
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V ustanovení doporučujeme doplnit úpravu pro situace, kdy je 
zaměstnanec vyloučen z rozhodování a je potřeba nově určit 
zaměstnance, který bude ve věci rozhodovat místo zaměstnance 
vyloučeného. 

stejný jako při určení 
původního zaměstnance. 

 Z 16. K § 14i odst. 1 

Není zřejmé, jaký odlišný proces by mohl předcházet výběru 
podpořených projektů než zveřejnění nebo vyhlášení výzvy. 
Požadujeme postup při podávání žádostí bez předchozí výzvy upřesnit 
v důvodové zprávě, anebo tuto možnost vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení bylo upraveno.  

 Z 17. K § 14i odst. 2 

1. Ustanovení § 14i odst. 2 zavádí povinnost poskytovatele vyzvat 
k doplnění požadovaných náležitostí „je-li to důvodné“. Tato úprava 
je značně nejednoznačná, a pokud by měla znamenat obligatorní 
povinnost vyzvat žadatele k doplnění, tak by to bylo zcela v kolizi se 
systémem opravitelných a neopravitelných vad nastaveným nově 
v ESIF. 

Tato připomínka je zásadní. 

2. Není zřejmé, jaký vztah má oprava formálních náležitostí k tzv. 
„formálkám“, které jsou součástí hodnocení při výběru projektů 
spolufinancovaných z ESIF, které mají širší rozsah (zahrnují např. 
požadovaná povolení příslušných správních orgánů). Žádáme o 
zohlednění specifik ESIF a za účelem předcházení sporům žádáme o 
doplnění důvodové zprávy, zda je záměrem předkladatele vztáhnout 
předmětné ustanovení také na oblasti hodnocení formálních 

Text byl upraven. 
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náležitostí. 

3. Podle tohoto ustanovení vyzve poskytovatel k „doplnění žádosti 
nebo k odstranění jejích vad, je-li to důvodné“. V důvodové zprávě je 
jako příklad, kdy to důvodné není, uvedeno „Pokud by ale bylo např. 
zřejmé, že žadatel dotaci nebo návratnou finanční výpomoc neobdrží 
(např. je určena nestátním neziskovým organizacím, ale žadatel je 
podnikatelským subjektem), je zbytečné vyzývat k odstranění vad.“. 
V takovém případě by ale mnohem lepším řešením bylo použití § 45 
odst. 3 správního řádu „Žádost nesmí být zjevně právně nepřípustná. 
Takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví (§ 66).“. 

Tato připomínka je zásadní. 
 Z 17. K § 14j 

Není zcela jasný účel § 14j a jeho vztah k rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Vzhledem k obligatornímu obsahu rozhodnutí podle § 14j by 
se nejspíše jednalo o separátní rozhodnutí (alespoň pro ty subjekty, 
které nemají rozhodnutí o poskytnutí dotace a k tomu desítky stránek 
„podmínek“, kde se opakuje i to, co je v rozhodnutí, ale používají 
jeden dokument, ať již rozhodnutí či smlouvu nebo v případě 
neposkytnutí dotace v plné výši – negociace, dostupnou alokaci jen na 
část hraničního projektu atd.). Není zřejmé, zda by se podle § 14j 
mělo v případě neposkytnutí dotace v plné výši vydat rozhodnutí 
o poskytnutí dotace s odůvodněním (a případně „klasické“ rozhodnutí 
o poskytnutí dotace s podmínkami samotné dotace) a rozhodnutí o 
částečném neposkytnutí dotace s odůvodněním, a proti čemu by se 
vlastně bylo možné odvolat (zda proti obojímu, s různými důvody 
námitek). Požadujeme v tomto směru návrh zákona upravit. Tato 
připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Rozhodnutí bude vždy 
vydáváno pouze jedno. 
Námitky budou moci být 
uplatněny např. vůči tomu, že 
nebyla poskytnuta dotace nebo 
návratná finanční výpomoc 
v požadované výši. 
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 Z 18. K § 14k 

Požadujeme ustanovení upravit tak, aby reflektovalo složitost 
dotčeného procesu. Některá hodnocení trvají v rámci dotací 
poskytovaných z ESIF 7 měsíců i déle. 

Rozhodnutí by měl poskytovatel vydat bez zbytečného odkladu po 
přijetí žádosti a v případě, že je poskytovatel požadoval, po doručení 
podkladů požadovaných od žadatele, popř. po doručení závazného 
stanoviska města, vyžaduje-li to § 18 odst. 14 a 15 zákona o podpoře 
regionálního rozvoje, a po ukončení řízení o poskytnutí dotace. 
Poskytovatel by měl přitom postupovat tak, aby dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc bylo možné použít ve lhůtě, v níž má být 
dosaženo účelu.   

Požadujeme ustanovení v uvedeném směru upravit a podrobněji je 
odůvodnit v důvodové zprávě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

V praxi předchází rozhodnutí o poskytnutí dotace rozhodnutí o 
registraci akce a teprve na základě informace o úspěšné registraci 
poskytovatel od žadatele požaduje doplňující doklady, jako např. 
uzavřené smlouvy se subdodavateli nebo potvrzené objednávky. 
Rovněž je třeba brát v úvahu, že v případech stanovených zákonem o 
podpoře regionálního rozvoje určená města v roli zprostředkujícího 
subjektu operačního programu vydávají řídicímu orgánu pro účely 
řízení o poskytnutí dotace závazné stanovisko k výběru operací.  

Ustanovení bylo upraveno. 
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 Z 19. K § 14k odst. 2 

Ustanovení §14k odst. 2 není vhodně formulováno, mělo by být 
formulováno spíše obráceně, tedy pokud v okamžiku vydání 
rozhodnutí nelze dotaci použít ve lhůtě, ve které má být dosaženo 
účelu, nelze takové rozhodnutí vydat a dotace musí být zamítnuta. 
Pokud totiž např. žadatel nespolupracuje (nepředkládá chybějící 
doklady apod.) nebo se jedná o velmi složitou problematiku, může se 
stát, že hodnocení projektu a jeho rizik bude natolik dlouhé, že se 
nepodaří rozhodnutí vydat v takovém termínu, aby mohl být zcela 
naplněn účel dotace. To ale navrhované znění znemožňuje, naopak by 
se vyžadovalo vydání rozhodnutí před tím, než bude mít poskytovatel 
dostatek informací jen proto, že pro dosažení účelu je málo času (třeba 
proto, že si žadatel zcela záměrně stanovil velmi krátký termín na 
realizaci projektu tak, aby poskytovateli ztížil prověření pozadí celého 
projektu a jeho rizik). Požadujeme v uvedeném směru návrh zákona 
upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
 

 Z 20. K § 14k odst. 3 

1. Z navrhovaného znění není zřejmé, který okamžik je myšlen 
„ukončením rozdělení finančních prostředků“, tedy zda se má jednat o 
veškeré prostředky z dané výzvy, fondu nebo období. Mimo to je 
nutné zohlednit existenci tzv. průběžných výzev, které mohou být 
„otevřené“ až v délce sedmi let, neboť pro tyto případy by lhůta 
začala běžet po sedmi letech. Požadujeme, aby byla poskytovatelům 
ponechána možnost nerozdělení všech finančních prostředků pro 
případy, kdy bude vyhověno neúspěšným žadatelům, kteří uspějí v 
rámci opravných prostředků, vrátí se do procesu hodnocení a následně 
při hodnocení uspějí. Dále požadujeme upřesnit počátek běhu lhůty a 

Ustanovení bylo upraveno.  
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návrh v uvedeném směru upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 
 D K § 14k odst. 3 

2. Upozorňujeme na nesoulad normativního textu a důvodové zprávy, 
např. není zřejmé, zda je účelem § 14k odst. 3 faktické zrušení všech 
zásobníků projektů, které nebyly vybrány, ale nebyly ani vyloučeny a 
„čekají“, jestli na ně zbydou prostředky. 

Ustanovení bylo upraveno. 

 D 21. K § 14k odst. 3 

Upozorňujeme, že lhůta vyplývající z § 14k odst. 3 může být patrně 
velmi dlouhá. Z hlediska příjemců by bylo vhodné určit lhůtu pro 
vydání rozhodnutí tak, aby byla vázána spíše na podání žádosti 
příjemce. 

Neakceptováno. S ohledem na 
velké množství rozdílných 
případů není, dle našeho 
názoru, vhodné stanovovat 
konkrétní lhůtu.  

 D 22. K § 14k odst. 4 

Ustanovení § 14k odst. 4 považujeme za zcela nepřípustné. 
Doručování e-mailem není možné považovat za průkazné. V případě 
elektronického doručování je třeba vycházet ze zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

Ustanovení bylo upraveno. 

 D 23. K § 14k a 14q 

Jestliže §14k odst. 3 má za cíl odstranit zbytečné zásobníky projektů a 
projekty s nejasným statusem podrobit nové soutěži o dotaci (zejm. 
s ohledem na hospodárnost, ale též i na nejasné právní důsledky toho, 
když budou podány dvě žádosti na totéž – jedna v zásobníku v 1. 
výzvě a druhá ve 2. výzvě s nezměněnými podmínkami), pak není 
jasný účel § 14q v návaznosti na § 14k odst. 2, protože dotování 
zásobníku (téměř jistě) vede i ke změnám projektu, posunu data 

Znění ustanovení bylo 
upraveno.  
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dokončení pro délku posuzování projektu a rozhodování o něm na 
straně poskytovatele atd. 

 Z 24. K § 14l  

1. Požadujeme přesněji upravit okamžik nabytí právní moci 
pozitivního rozhodnutí, neboť podle názoru ÚOHS je nutné k 
okamžiku nabytí právní moci počítat výši veřejné podpory (kdy 
dochází k převodu do EUR). Z tohoto důvodu je vhodné, aby 
poskytovatel dopředu věděl, kterého dne rozhodnutí nabude právní 
moci. Rovněž je nutné zohlednit otázku okamžiku nabytí právní moci 
v případech částečně negativního rozhodnutí (případy, kdy nebude 
žádosti vyhověno v plném rozsahu). Je nezbytné rovněž zvážit, zda 
toto speciální ustanovení nevypustit s ohledem na charakter námitek, 
které podle navrhované právní úpravy plní funkci opravných 
prostředků. 

Tato připomínka je zásadní. 

2. Požadujeme doplnit, kdy se rozhodnutí stává vykonatelným, zda 
okamžikem nabytí právní moci či jindy, např. uplynutím lhůty pro 
podání námitek. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 Z 25. K § 14m 

1. Ustanovení požadujeme uvést v tomto znění:  

„§ 14m 

Námitky 

Ustanovení bylo upraveno. 
Pokud jde o stanovisko města, 
použil by se postup podle 
správního řádu. 
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Proti rozhodnutí může příjemce do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí podat poskytovateli námitky. Námitky nemají odkladný 
účinek. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele, 
nebo jím pověřený představený. Rozhodovat o námitkách však 
nemůže představený, který rozhodoval o poskytnutí, nebo 
neposkytnutí dotace. V případě, že námitka směřuje k rozhodnutí 
podmíněnému závazným stanoviskem městax), poskytovatel 
požádá město o podklad pro rozhodnutí o námitkách. Rozhodnutí 
o námitkách musí být vydáno do 30 dnů ode dne jejich doručení 
poskytovateli, nejde-li o rozhodnutí, k němuž poskytovatel požádal 
o podklad pro rozhodnutí o námitkách městox); v takovém 
případě bude rozhodnutí vydáno do 60 dnů ode dne jejich 
doručení poskytovateli. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze 
odvolat. 

__________________ 

x) § 18 odst. 14 a 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.“.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Pokud byl poskytovatel ve svém rozhodnutí o poskytnutí dotace vázán 
obsahem závazného stanoviska města v roli zprostředkujícího 
subjektu operačního programu, musí mu být poskytnuta dostatečná 
lhůta k tomu, aby v přiměřené lhůtě získal od města podklad pro 
rozhodnutí o námitkách.  

ROZPOR 
 

 Z 25. K § 14m Akceptováno. 
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2. Požadujeme upřesnit, např. v důvodové zprávě, že námitky jsou 
považovány za opravný prostředek a předpokládá se, že se v 
následném soudním řízení budou žalobci žalobou bránit proti 
rozhodnutí o námitkách. 

Dále je vhodné ustanovení doplnit o možnost prodloužení lhůty pro 
vyřízení námitek podle správního řádu (30 a 30 dnů), jakož i o 
podmínky, za nichž je možné námitky zamítnout či odmítnout (např. 
opakované nebo opožděné námitky). 

Tato připomínka je zásadní. 
 D 25. K § 14m 

3. S ohledem na požadavek vysoce specializovaných znalostí při 
posuzování projektů v rámci řízení spolufinancovaných z ESIF 
doporučujeme návrh rozšířit o možnost zřízení komise pověřené 
posuzováním námitek a doplnit jej o úpravu související se zřízením a 
činností této komise; tato komise by byla složena zčásti ze 
zaměstnanců poskytovatele a zčásti ze všeobecně uznávaných 
odborníků.  

Neakceptováno. Případné 
zřízení komise určené 
k posuzování námitek je zcela 
v kompetenci jednotlivých 
poskytovatelů. Ne pro každého 
poskytovatele by bylo zřízené 
takovéto komise přínosné. 

 D 25. K § 14m 

4. Doporučujeme uvést, co se stane, pokud bude námitkám vyhověno. 
Není zřejmé, zda žádost bude znovu posouzena a žadatel může 
obdržet dotaci, ani to, co se stane v případě, že celá alokace 
finančních prostředků již bude vyčerpána, resp. rozdělena mezi jiné 
žadatele. 

Neakceptováno.  
Rozhodnutí o námitkách je v 
kompetenci poskytovatele. Ten 
musí počítat s tím, že 
disponibilní prostředky jsou 
omezené a že na dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc 
není právní nárok. 

 Z 26. K § 14n 

Odkazujeme na připomínku k § 14k odst. 3. Nelze uvést, že se 

Ustanovení bylo upraveno. 
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doručuje statutárnímu orgánu nebo zmocněnci. Doručuje se vždy 
zmocněnci, pokud je ustanoven, pokud není, tak žadateli. 

Tato připomínka je zásadní. 
 D 27. K § 14o 

1. Doporučujeme zvážit, zda je nutné procesní pravidla pro 
rozhodování o poskytnutí dotace použít komplexně také v případě 
změny vydaného rozhodnutí, anebo zda nepostačí jej aplikovat pouze 
„přiměřeně“. 

2. Ustanovení svým názvem „Změna rozhodnutí“ a úpravou postupu 
podle § 14g až 14n předpokládá vydávání změnového rozhodnutí i po 
závěrečném ukončení akce, což současný systém neumožňuje. 

Podle stávající právní úpravy může poskytovatel v rozhodnutí o 
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci změnit práva 
nebo povinnosti uvedené v § 14 odst. 4 písm. c), e) až h, j) a k) na 
základě žádosti příjemce. Z uvedeného vyplývá, že lze změnit 
v rozhodnutí termíny realizace, výši dotace atd. Rovněž lze změnit 
podle § 14 odst. 4 písm. g) následné podmínky, které musí příjemce 
dotace v souvislosti s použitím dotace splnit. V tomto případě se již 
změnové rozhodnutí nevydává (akce je již ukončena závěrečným 
vyhodnocením), ale ke změně následných podmínek dochází 
odsouhlasením žádosti příjemce dotace o jejich změnu. 

Neakceptováno. 

 Z 28. K § 14q 

1. Ustanovení požadujeme upravit takto:  

„§ 14q 

Ustanovení bylo vypuštěno. 
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Poskytovatel může v případě, že má dostatečné finanční prostředky, 
rozhodnout o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 
tam, kde původně rozhodl o jejím neposkytnutí. Je-li rozhodnutí 
podle věty první podmíněno závazným stanoviskem městax), 
poskytovatel rozhodne o poskytnutí dotace na základě závazného 
stanoviska města. Postupovat podle věty první a druhé je možné v 
případě písemného souhlasu příjemce dotace nebo návratné finanční 
výpomoci. 

_____________ 

x) § 18 odst. 14 a 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.“.   

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Pokud byl poskytovatel ve svém rozhodnutí o poskytnutí dotace vázán 
obsahem závazného stanoviska města v roli zprostředkujícího 
subjektu operačního programu, musí vycházet ze závazného 
stanoviska i v případě pozdější změny rozhodnutí. 

 Z K § 14q 

2. Navrhovaný institut je nutné považovat za specifický postup v 
rámci autoremedury, resp. přezkumného řízení podle správního řádu. 
Z důvodu zachování principu rovnosti požadujeme upřesnit, vůči 
kterým z neúspěšných žadatelů má být v řízení pokračováno a znovu 
rozhodnuto. Vzhledem k tomu, že žádost bude v těchto případech 
nutné aktualizovat, požadujeme slova „nezměněné žádosti“ vypustit. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 D K § 14q 

3. Doporučujeme vyjasnit, jestli je nutné znovu podávat žádost, nebo 
jestli tak poskytovatel rozhodne z vlastní iniciativy. V návaznosti na 
to není ani jasné, jestli je nutné, aby byl písemný souhlas příjemce již 
v původní žádosti. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 

 Z 29. K § 14r 

Odkazujeme na obecnou připomínku č. 1. 

Požadujeme uvést, které části správního řádu se použijí (a popř. 
stanovit potřebné odchylky), a ve zbytku správní řád vyloučit, anebo 
upravit potřebné odchylky v návrhu zákona a stanovit subsidiární 
použití správního řádu. Pokud by předkladatel trval na zcela 
samostatné úpravě postupu s plným vyloučením správního řádu, 
musel by upravit proces mnohem detailněji, jinak by v důsledku 
neexistující speciální úpravy pro některé instituty mohla být tato 
výluka posouzena jako protiústavní a správní řád by bylo nutné 
aplikovat.  

V případě plného vyloučení správního řádu by neexistovala úprava 
například v následujících oblastech: 

• řešení příslušnosti orgánů 
• spolupráce mezi orgány veřejné moci 
• vedení spisu a nahlížení do spisu 
• vedení jednání, dokazování, pořizování protokolu 
• doručování ve vazbě na fikci doručení 
• zmeškání 
• přerušení a zastavení řízení 

Správní řád se použije 
subsidiárně. 
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• řešení nečinnosti příslušného správního orgánu 
• přezkumné řízení apod. 

Tato připomínka je zásadní. 
 Z K variantě II 

Zásadní připomínky k variantě I uplatňujeme rovněž k variantě II.   

Dále uplatňujeme připomínku k bodu 9. 

33. K § 14 odst. 15  

Znění odstavce požadujeme upravit takto:  

„(15) 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. Příjemce může do 15 dnů 
ode dne doručení oznámení podat poskytovateli proti tomuto postupu 
písemné námitky. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele 
poskytovatele, nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec 
poskytovatele. V případě, že námitka směřuje k rozhodnutí 
podmíněnému závazným stanoviskem městax), poskytovatel 
požádá město o podklad pro rozhodnutí o námitkách. Proti 
rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. Na tento postup se správní 
řád nepoužije.“.      

_____________ 
x) § 18 odst. 14 a 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.   

Neakceptováno. Žádost o 
stanovisko města vyplývá ze 
zvláštního zákona. Použil by se 
postup podle správního řádu. 
 
ROZPOR 
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Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Pokud byl poskytovatel ve svém rozhodnutí o poskytnutí dotace vázán 
obsahem závazného stanoviska města v roli zprostředkujícího 
subjektu operačního programu a námitka směřuje k obsahu tohoto 
stanoviska, měl by poskytovatel mít od města potřebný podklad 
k rozhodnutí.  

 Z K čl. III  

K navrhovanému nabytí účinnosti části novely spojené s procesem 
poskytování dotací  

34. Pokud předpokládáme, že aplikace navrhované právní úpravy se 
bude týkat také programů financovaných ze státního rozpočtu a 
schválených pro konkrétní rozpočtový rok, pak není dostatečně 
zřejmé, proč mají některé novelizační body nabýt účinnosti již prvním 
dnem měsíce následujícího po vyhlášení zákona a nikoli od 1. ledna 
2018 jako ostatní části novely. Také z hlediska dopadů návrhu do 
systemizace služebních míst podle zákona o státní službě 
(zmiňovaných v části 6 obecné části důvodové zprávy) je třeba brát v 
úvahu, že ji schvaluje vláda vždy až na následující kalendářní rok 
(§ 17 odst. 3 zákona o státní službě). Vzhledem k tomu, že pro 
aplikaci nově navrhovaných procesních ustanovení pro poskytování 
dotací nejsou v současné době vytvořeny podmínky, požadujeme 
nabytí účinnosti celého zákona stanovit jednotně od 1. ledna 2018. 

Tato připomínka je zásadní.         

Neakceptováno. Úprava by 
měla nabýt účinnosti co 
nejdříve. 
 
ROZPOR 
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 D Legislativně technické připomínky 

35. V úvodní větě doporučujeme za slova „č. 135/2016 Sb.“ vložit 
čárku. 

37. V bodu 16 doporučujeme v úvodu bodu slovo „nadpisu“ nahradit 
slovem „nadpisů“. 

38. V bodu 16 doporučujeme v § 14g odst. 2 první dvě věty a 
odstavec 3 vypustit pro nadbytečnost. 

39. V bodu 16 doporučujeme v § 14h odst. 3 za slovo „osoby“ vložit 
slova „z rozhodování“. 

40. V bodu 16 doporučujeme v § 14j odst. 2 nahradit odkaz na „§ 
14k“ odkazem na „§ 14m“. 

41. V bodu 16 doporučujeme v § 14j odst. 3 větu druhou a odstavec 4 
vypustit pro nadbytečnost. Zejména úprava v odstavci 3 je de facto 
opakováním odkazovaných ustanovení, o nichž není patrně pochyb, 
že se použijí. 

42. V bodu 16 doporučujeme v § 14k odst. 2 doporučujeme za slovo 
„dosaženo“ vložit slovo „jejího“. 

43. V bodu 16 doporučujeme v § 14m větě čtvrté vypustit slovo 
„rozhodovat“ (duplicita). 

44. V bodu 16 doporučujeme v § 14n odst. 1 formulovat „Výzva k 
doplnění žádosti, odstranění jejích vad a rozhodnutí se doručují...“ a 
v návaznosti na to vypustit z § 14n odst. 2 větu první pro 

Akceptováno. 
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nadbytečnost. 

45. V bodu 16 doporučujeme § 14n odst. 1 věcně sladit s § 14k odst. 
4. 

46. V bodu 16 doporučujeme v § 14o slova „odst. 5 písm. a) a b)“ 
nahradit slovy „§ 14 odst. 5“. 

47. V bodu 16 doporučujeme v § 14p vypustit větu poslední pro 
nadbytečnost. 

48. V čl. II doporučujeme za slovo „znění“ vložit slova „účinném ode 
dne nabytí účinnosti“ a slova „těchto ustanovení“ doporučujeme 
nahradit slovy „tohoto zákona“. 

49. V čl. III doporučujeme za slovo „dni“ vložit slovo „jeho“. 
Svaz měst a obcí Z K materiálu uplatňujeme zásadní připomínku. Z předložených 

variant se přikláníme k variantě č. 2, která zavádí pouze povinnost 
poskytovatele oznámit neúspěšnému žadateli o dotaci nebo návratnou 
finanční výpomoc, že jeho žádosti nebylo vyhověno. Neúspěšný 
žadatel má následně možnost podat proti takovémuto rozhodnutí 
námitky, o kterých rozhodne ten, kdo stojí v čele poskytovatele, nebo 
jím pověřený vedoucí zaměstnanec poskytovatele. Proti rozhodnutí o 
námitkách se nelze odvolat. Použití správního řádu je zcela 
vyloučeno.  

Vzato na vědomí.  
Obě varianty jsou předloženy 
na jednání vlády a rozhodnout 
v tomto případě by měla vláda 
jako celek. 

Zlínský kraj Z Zlínský kraj nesouhlasí s podřazením rozhodování o dotacích 
správnímu řádu a navrhuje ponechat současnou právní úpravu. Pokud 
však tato varianta není akceptovatelná, z navrhovaných variant 
upřednostňujeme VARIANTU II, která dle našeho názoru postačuje k 
naplnění rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014-

Vzato na vědomí.  
Obě varianty jsou předloženy 
na jednání vlády a rozhodnout 
v tomto případě by měla vláda 
jako celek. 
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46, a zároveň nezvyšuje požadavky na formálnost a administrativní 
náročnost řízení.  
 
Upozorňujeme však na nesystémovost navrhovaného řešení, které 
vylučuje aplikaci správního řádu při rozhodování o dotacích, přičemž 
současné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, správní řád z procesu poskytování dotací 
nevyjímá. Máme za to, že by úprava procesu poskytování dotací měla 
být v obou předpisech obdobná, a to zejména s přihlédnutím k zásadě 
předvídatelnosti práva. Doporučujeme tedy výběr příslušné varianty 
zohlednit i v zákoně č. 250/2000 Sb., avšak s tím, že je nutné již při 
novelizaci zákona č. 218/2000 Sb. pamatovat na případné odlišnosti 
vyplývající z povahy orgánů územních samosprávných celků, které o 
poskytování dotací rozhodují.  

Nejvyšší kontrolní úřad D I. Obecně 
Doporučujeme k přijetí VARIANTU I., a to i v návaznosti na 
rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014-46 citovaný 
v Důvodové zprávě k návrhu zákona. Rozsudek jednoznačně 
umožňuje soudní přezkum zamítavých rozhodnutí o dotacích. Z 
důvodu jejich přezkoumatelnosti pokládáme za nezbytné, aby byl 
proces vydávání rozhodnutí o dotacích podrobněji upraven. 

Vzato na vědomí. 

 D K bodu 16. - § 14g odst. 2 

V Důvodové zprávě k tomuto bodu se uvádí, že žadatel může v 
průběhu jednoho řízení zmocněnce měnit, nicméně znění odst. 2 
tomuto neodpovídá. Doporučujeme uvést do vzájemného souladu. 

Neakceptováno. Dle našeho 
názoru je text srozumitelný. 

 Z K bodu 16. - § 14i 

V zákoně č. 218/2000 Sb., není stanovena povinnost poskytovatelů 
evidovat řádným a jasně stanoveným jednotným způsobem doručené 

Neakceptováno. Účelem právní 
normy je obecná úprava 
procesu poskytování dotací. 
Způsob evidence žádostí by so 
měl poskytovatel upravit 
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žádosti. NKÚ se při kontrole setkává mj. s tím, že poskytovatelé sice 
mají zavedenou evidenci doručených žádostí o dotace, ale nejsou 
i přesto schopni doložit okamžik jejich doručení. Takový způsob 
nelze považovat za průkazný a nezpochybnitelný. Požadujeme 
doplnění § 14i o stanovení povinnosti poskytovatelů evidovat řádným 
a jasně stanoveným jednotným způsobem doručené žádosti. Tato 
připomínka je zásadní. 

v interních předpisech. 
Doručení by mělo být patrné 
z poštovního razítka, záznamu 
podatelny atd. 
 

 D K bodu 16. - § 14k odst. 2 

Doporučujeme větu upravit ve smyslu: „… je poskytovatel povinen 
vydat rozhodnutí, kterým poskytuje dotaci, nebo návratnou finanční 
výpomoc nejpozději do 60 dnů, a tak aby ji bylo možné použít ve 
lhůtě, v níž má být dosaženo účelu.“. Domníváme se, že maximální 
doba stanovená pro vydání rozhodnutí představuje pro příjemce 
dotace nebo návratné finanční výpomoci vyšší míru jistoty a 
neponechává zcela na libovůli poskytovatele určení „dostatečné lhůty 
pro dosažení účelu“.  

Neakceptováno. 

 D K bodu 16. -  14k odst. 3 

Nedoporučujeme vázat nejzazší lhůtu pro vydání zamítavého 
rozhodnutí na okamžik ukončení rozdělení finančních prostředků. 
Mohla by nastat situace, kdy žádost nebude řádně věcně posouzena 
jen z toho důvodu, že finanční prostředky již byly vyčerpány. 
Připomínka souvisí i s textem navrhovaného § 14m, podle kterého 
může podat příjemce námitky. Při vyčerpání finančních prostředků u 
poskytovatele je nepravděpodobné, že by podání námitek proti 
zamítavému rozhodnutí mělo praktický smysl.  

Neakceptováno.  
Rozhodnutí o námitkách je v 
kompetenci poskytovatele. Ten 
musí počítat s tím, že 
disponibilní prostředky jsou 
omezené a že na dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc 
není právní nárok. 
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 D K bodu 16. - § 14k odst. 3 a § 14q  

Mezi navrženým zněním § 14k odst. 3 a § 14q je logický rozpor 
spočívající ve výslovném neuvedení podmínek, za  kterých  lze  
aplikovat  postup poskytovatele dle § 14q („v případě, že má 
dostatečné finanční prostředky“), když v § 14k odst. 3 je uvedeno, že 
„bylo ukončeno rozdělení finančních prostředků určených na dotace 
nebo návratné finanční výpomoci a tyto prostředky byly zahrnuty do 
vydaných rozhodnutí“. Z Důvodové zprávy naopak zdroj těchto 
„dostatečných finančních prostředků“ jasně vyplývá. Z důvodu 
jednoznačnosti textu a odstranění logického rozporu doporučujeme 
doplnit následujícím způsobem: doplnit do  § 14k odst. 3:  
„Poskytovatel není povinen rozdělit všechny finanční prostředky.“ 
a do § 14q za slova „finanční prostředky“ slova „které nezahrnul do 
vydaných rozhodnutí, nebo od jejichž realizace příjemci vydaných 
rozhodnutí odstoupili“. 

Text byl upraven 

 D K bodu 16. - § 14k odst. 4 

Považujeme za nedostatečné odeslat příjemci rozhodnutí pouze na 
elektronickou adresu. Doporučujeme stanovit povinnost odeslat 
rozhodnutí výhradně formou umožňující doložit odeslání průkazným 
způsobem. 

Akceptováno. 

 D K bodu 16. - § 14m 

Podle textu mohou být podávány námitky i proti kladnému rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. V navrhovaném ustanovení § 14j je v odstavci 5 
napsáno, že odůvodnění rozhodnutí není třeba, když je žádosti plně 

Neakceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAD4JHBGD)



48 

 

vyhověno. Není tedy ani zřejmé, co a jak by mohl žadatel 
v uvedených případech namítat. Doporučujeme text zpřesnit. 

 D K bodu 16. - § 14n odst. 1 

Považujeme za nedostatečné odeslat příjemci výzvu k doplnění 
žádosti a odstranění jejích vad pouze na elektronickou adresu. 
Doporučujeme stanovit povinnost odeslat výzvu k doplnění žádosti a 
odstranění jejích vad výhradně formou umožňující odeslání doložit 
průkazným způsobem. 

Akceptováno. 

 D K bodu 16. - § 14n odst. 2 

Z druhé věty doporučujeme vypustit slovo: „výslovnou“. 
Nepředpokládáme, že by v úředním styku mohla být podána 
„nevýslovná“ žádost. 

Text byl upraven jinak. 

 D K bodu 16. - § 14o 

Navržený text neupravuje případy, kdy poskytovatel žádosti o změnu 
nevyhoví, proto doporučujeme text změnit takto: „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) a odst. 5 písm. 
a) a b).“. 

Akceptováno. 

 D K bodu 16. - § 14p 

Text návrhu zákona upravuje pouze způsob opravy „výroku 
rozhodnutí“, ale již se nezabývá způsobem opravy „zřejmých 
nesprávností“ v písemném vyhotovení rozhodnutí. Doporučujeme 
doplnit formu opravy i v tomto případě (např. usnesení). 

Neakceptováno. 
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 D K bodu 16. - § 14q 

Doporučujeme ustanovení vypustit. Domníváme se, že pokud 
poskytovatel vydal řádně a věcně odůvodněné zamítavé rozhodnutí o 
neposkytnutí dotace, není zřejmé, proč by ho měl měnit jen proto, že 
má dostatečné finanční prostředky. Jedná se o zjevné porušení zásady 
hospodárnosti a mohlo by jít i o porušení principu právní jistoty a 
zásady transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování.  

Neakceptováno.  
Jedná se o právo, nikoliv 
povinnost poskytovatele. Mělo 
by se jednat o případy, kdy 
žádosti nebylo vyhověno kvůli 
nedostatku finančních 
prostředků a některý 
z uspokojených žadatelů od 
realizace projektu ustoupil.  

Hlavní město Praha D K Variantě I čl. I bodu 16 (§ 14o): 
Doporučujeme slova „písm. a) a b)“ vypustit, neboť § 14 odst. 5 je 
členěn jen na písmena a) a b), tudíž se odkaz týká celého odstavce 5. 
 
K Variantě I čl. II: 
V souladu s čl. 51 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
slova „ve znění tohoto zákona“ nahradit slovy „ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

Text byl upraven. 

 D Nad rámec předloženého návrhu: 
K úpravě vztahu správního řádu a procesu poskytování dotací: 
Navrhovaná úprava v zásadě nepočítá s tím, že by se při rozhodování 
o dotacích postupovalo podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Zatímco Varianta I 
podrobně upravuje speciální formu procesu odlišnou od správního 
řízení a stanoví, že se na řízení o poskytnutí dotace vztahují pouze 
základní zásady činnosti správního orgánu, Varianta II použití 
správního řádu výslovně vylučuje. Ustanovení § 10a až 10c zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
zákona č. 24/2015 Sb., upravující poskytování dotací územními 
samosprávnými celky, vychází naopak z toho, že se na tento proces 
správní řád vztahuje, neboť použití správního řádu zákon o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů výslovně nevylučuje. 

Vzato na vědomí. 
Aktuálně je potřeba upravit 
proces v rámci tohoto zákona. 
Bude předmětem diskuse 
v budoucnu. 
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Domníváme se, že by úprava procesu rozhodování o dotacích v 
zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, i v zákoně č. 250/2000 Sb. měla být analogická. 
Doporučujeme tudíž výběr příslušné varianty procesu poskytování 
dotací zohlednit i v zákoně č. 250/2000 Sb. 

Technologická agentura Z 1. K Variantě I a variantě II 

Z těchto dvou variant navrhujeme použití Varianty II, a to především 
z důvodu, že varianta I je velmi složitá a navrhovaná úprava se až moc 
blíží úpravě správního řádu, který primárně nemá být aplikován. V 
zákoně č. 130/2002 Sb. je obdobně stručná úprava (dokonce ještě 
stručnější) jako navržená Varianta II, kdy uchazeč má možnost podle 
§ 36 odst. 7 a 36a odst. 8 podat stížnost ke kontrolním radám obou 
agentur. Tato úprava je pak pružnější (což je především cílem novely) 
a umožňuje podrobnější úpravu stanovit na úrovni vnitřního předpisu 
poskytovatele (tak jako v případě TA ČR - veřejně dostupná směrnice 
SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích). 
Navrhujeme použití Varianty II 

Vzato na vědomí. 
Ponecháno na rozhodnutí 
vlády. 

Ministerstvo obrany D 9. K čl. II – Přechodné ustanovení    

Doporučujeme zvážit účelnost zařazení přechodného ustanovení 
v navrhovaném znění do návrhu zákona.  

Odůvodnění:   

Ustanovení § 14a až 14r jsou nově navrhovanými ustanoveními, a 
tedy je zřejmé, že žádosti o poskytnutí dotací nebo návratné finanční 
výpomoci přede dnem nabytí účinnosti návrhu zákona mají být 
posuzovány podle dosavadního stavu rozpočtových pravidel. Pokud 
však předkladatel hodlá zajistit zcela jednoznačnou právní úpravu i 

Neakceptováno. 
Dle našeho názoru je 
přechodné ustanovení účelné 
kvůli právní jistotě. 
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pro případy, že by žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci byla poskytovateli doručena v legisvakanční lhůtě, bylo by 
vhodnější text upravit například takto:           

 „V řízení o žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci doručené poskytovateli přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla),ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona.   

Tato připomínka je doporučující. 
 D 11. K navrženým variantám: 

S ohledem na předcházející vyjádření Ministerstva obrany ve věci 
správního řádu a poskytování dotací se přikláníme k variantě II.  

Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí. 
Ponecháno na rozhodnutí 
vlády. 

 D 12. K variantě I – bod 16:  

Vydání rozhodnutí podle § 14 odst. 4 a také podle § 14j je jedním 
právním aktem (vydává se jediné rozhodnutí k žádosti). Ustanovení § 
14j odst. 2 je v části, že se rozhodnutí vyhotovuje v písemné formě, 
duplicitní s § 14 odst. 4. Dále, s ohledem na výše uvedené, 
navrhujeme zvážit zapracování  
§ 14 j do § 14 odst. 4, popřípadě v § 14j odst. 1 doplnit odvolávku na 
§ 14 odst. 4. 

Odůvodnění: Jedná se o doporučení k faktickým úpravám materiálu. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
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 D 13.  K variantě I – bod 16:  

V § 14k odst. 3 je stanoveno, že negativní rozhodnutí musí být vydáno 
do 30 dnů ode dne, „kdy bylo ukončeno rozdělení finančních 
prostředků určených na dotace“ a prostředky byly zahrnuty 
do vydaných rozhodnutí. Význam slovního spojení „ukončení rozdělení 
finančních prostředků na dotace“ není blíže stanoven, což by mohlo 
způsobit problémy v aplikaci tohoto ustanovení (realizace 
rozpočtového opatření v průběhu roku, vyplácení dotací nejpozději do 
31. března rozpočtového roku ve smyslu Zásad vlády pro poskytování 
dotací nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní 
správy atd.). 

Odůvodnění: Jedná se o připomínku směřující k precizaci materiálu. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. Bylo upřesněno. 

Veřejná ochránkyně práv Z B K VARIANTĚ I 
3. K článku I bodu 8 a 16 
První varianta předloženého návrhu zavádí řízení o žádosti o dotaci, 
které vymezuje úpravou některých institutů – účastenství, doručování, 
výzvy k odstranění vad žádosti, opravných prostředků apod. Zároveň 
vynechává současný § 14 odst. 5 vylučující aplikaci obecných 
předpisů o správním řízení a soudní přezkoumání správních 
rozhodnutí dle § 14 odst. 4. V § 14r však vylučuje použití obecných 
předpisů o správním řízení na řízení o poskytnutí dotace, s výjimkou 
základních zásad činnosti správního orgánu. 
Uvedená varianta by mohla být vhodným řešením, jak vyvážit 
zachování práv žadatelů o dotaci a zároveň dotační řízení nezatěžovat 
některými instituty správního řádu, avšak pouze za předpokladu 
subsidiární aplikace správního řádu. 
Správní řád je komplexní procesní předpis pro postup správních 

Akceptováno. 
Vzhledem k nesouhlasu 
s úpravou v § 14i odst. 3  
 
ROZPOR 
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orgánů a je velice obtížné, ne-li nemožné, tuto úpravu zcela nahradit v 
jiném předpisu pouze několika ustanoveními. Právní teorie stanoví, že 
použití správního řádu lze vyloučit jen zakotvením zvláštního 
postupu. Nelze tedy vyloučit správní řád bez zakotvení dostatečné 
vlastní úpravy procesního postupu.  Ústavní soud ve svém nálezu 
zdůraznil, že u konkrétní úpravy zvláštního řízení, ze kterého je 
vyloučen správní řád (tedy u obdobného případu, jako je tento), je 
nutné zkoumat, zda šetří ústavně zaručená základní práva dotčených 
osob, či nikoliv. Jiný postup by zakládal absenci jak zákonného 
podkladu, tak mezí a způsobů uplatňování státní moci, tzn. rozpor s čl. 
2 odst. 3 Ústavy i čl. 2 odst. 2 Listiny, a čl. 36 odst. 1 Listiny.  Pro 
posouzení dostatečnosti zvláštní úpravy je nutné srovnat obsah 
procesních institutů obou úprav, nikoliv jen mechanicky porovnat 
jejich názvy.  Při hodnocení, zda jiná právní úprava (vylučující 
správní řád) je dostatečná, Ústavní soud  uvedl, že předmětná zvláštní 
úprava  obsahující některé procesní normy, je z pohledu celkového 
obsahu úpravy správního řízení toliko torzem, neboť jde o natolik 
minimální část této úpravy, že si v žádném případě nemůže nárokovat 
ambici úplnosti (s případnou přítomností určitých mezer). Správní řád 
tak bylo nutné subsidiárně uplatnit. 
V navrhovaném § 14r jsou z rozhodování o žádosti o dotaci 
vyloučeny „obecné předpisy o správním řízení“. Není jasné, zda má 
předkladatel na mysli pouze část druhou a třetí správního řádu 
(upravující správní řízení) či celý správní řád.  Bez ohledu na úmysl 
předkladatele by se k navrhovanému § 14r při výkladu rozpočtových 
pravidel nepřihlíželo, neboť podle mého názoru ani předložená 
varianta nepředstavuje dostatečnou zvláštní úpravu, která by mohla 
zcela nahradit (a vyloučit) správní řád. 
Jako příklad nedostatečné úpravy ve VARIANTĚ I mohu uvést: 
(A) Procesní způsobilost, úkony právnické osoby a jiné otázky 
týkající se účastenství 
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Vzhledem k předpokládanému vyloučení „obecných předpisů o 
správním řízení“ postrádám úpravu procesní způsobilosti příjemce 
dotace. Rovněž nejsou upraveny úkony právnické osoby. Dále chybí 
úprava základních náležitostí podání ve smyslu § 37 správního řádu 
(např. způsoby, jak je možné podání učinit, nezbytnost podpisu). 
Ačkoliv na některé otázky lze přímo aplikovat občanský zákoník 
(např. na otázku svéprávnosti, jednání za právnickou osobu, formy 
právního jednání), mohla by jeho aplikace v praxi přinést 
neočekáváné důsledky (např. rozdílné posuzování jednání 
právnických osob oproti jiným postupům, které podléhají správnímu 
řádu, za právnickou osobu by úkony mohlo činit současně více 
oprávněných osob). Dále postrádám jakoukoli úpravu nahlížení do 
spisu. Tento nedostatek by byl vyřešen subsidiárním použitím 
správního řádu.  
(B) Doručování 
Varianta I předpokládá, že výzva k doplnění žádosti i rozhodnutí o 
žádosti budou žadateli doručeny buď datovou schránku, nebo na e 
mail, rozhodnutí navíc lze na žádost příjemce doručit také v listinné 
podobě. Jiné způsoby doručení zákon nepředpokládá. Postrádám 
vymezení, ke kterému okamžiku bude doručeno do e mailové 
schránky a jak toto doručení bude prokázáno (zda žadatel musí 
doručení potvrdit). Určení okamžiku doručení je důležité pro běh 
lhůty pro podání námitek. Navíc vzhledem k možnému souběhu 
doručení rozhodnutí elektronicky a v listinné podobě postrádám 
vymezení, ke kterému okamžiku bude rozhodnutí považováno za 
doručené – zda již doručením na e mail (do datové schránky), či 
listinným doručením do vlastních rukou žadatele. Návrh pouze počítá 
s tím, že rozhodnutí se považuje za vydané odesláním na 
elektronickou adresu či do datové schránky. Není upraven ani postup 
pro případ, že osoba rozhodnutí nepřevezme, a dále např. to, zda je 
možné uložit zásilku s listinnou podobou rozhodnutí atd. Tyto 

 
 
 
Akceptováno. 
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problémy by byly vyřešeny subsidiárním použitím správního řádu. 
(C) Počítání lhůt 
Ačkoliv návrh stanoví několik lhůt (lhůta pro vydání rozhodnutí, pro 
podání námitek, pro rozhodnutí o námitkách), není stanoven postup 
pro jejich počítání. Tento problém by byl vyřešen subsidiárním 
použitím správního řádu. 
*** 
Uvedené příklady nepředstavují konečný výčet situací, jejichž úprava 
není v návrhu doladěna a které by současně byly vyřešeny subsidiární 
aplikací správního řádu. Domnívám se proto, že by časem i soudy 
dospěly k závěru, že na neupravené otázky subsidiárně dopadá 
správní řád, ačkoliv jeho aplikaci vylučuje navrhovaný § 14r. 
Odstraněním navržené výluky aplikace obecných předpisů o správním 
řízení by se předešlo mnoha problémům při aplikaci rozpočtových 
pravidel, a to již od účinnosti navrhovaných změn. Pokud má 
předkladatel pochybnosti, zda by plná aplikace správního řádu přes 
navržené výjimky zbytečně zatěžovala rozhodování o dotaci, lze 
uvažovat o úpravě dalších odchylek od správního řádu. 
Na základě uvedeného doporučuji vypustit výluku „obecných 
předpisů o správním řízení“ v § 14r, tedy vypustit navržené 
ustanovení § 14r. Na neupravené otázky se subsidiárně aplikuje 
správní řád (na základě 1 odst. 2 správního řádu). 
Tato připomínka je zásadní. 

 Z 5. K článku II (přechodné ustanovení) 
Přechodné ustanovení vylučuje aplikaci nové procesní úpravy na 
řízení o žádostech doručených přede dnem nabytí účinnosti nové 
úpravy (prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení). 
Důvodová zpráva návrh neobjasňuje. 
Toto přechodné ustanovení prodlouží dosavadní nejistotu o povaze 
řízení o žádosti dle současné úpravy (zda se jedná o správní řízení či 
nikoli). 

Neakceptováno. Nebyly by 
podchyceny případy, kdy 
v době nabytí účinnosti 
navrhovaného zákona by byly 
určité žádosti těsně před 
vydáním rozhodnutí. 
 
ROZPOR 
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Navrhuji proto vypustit přechodné ustanovení, a tím automaticky 
uplatnit procesní předpis účinný v době rozhodování (nepravá 
retroaktivita). Tato připomínka je zásadní. 

 Z C K VARIANTĚ II 
6. K článku I bodu 9 (§ 14 odst. 5) 
Druhá varianta předloženého návrhu upravuje dosavadní postup 
poskytovatele dotace při rozhodování o žádosti o dotaci tak, že zavádí 
možnost žadatele podat námitky, pokud jeho žádosti nebude 
vyhověno. Současně v § 14 odst. 15 vylučuje aplikaci správního řádu 
„na tento postup“ (vedle dosavadního vyloučení obecných předpisů o 
správním řízení na rozhodnutí dle odst. 4 uvedeného v § 14 odst. 5, 
nově v § 14 odst. 6). Důvodová zpráva hovoří o tom, že tato varianta 
předpokládá vydání rozhodnutí o (částečném) nevyhovění žádosti. V 
další části však již místo pojmu rozhodnutí používá pojem oznámení. 
Předně je nutno uvést, že nepovažuji za systematické rozlišovat, zda 
se správní řád (ne)použije na kladné či záporné rozhodnutí, a navíc 
rozdílnými pojmy (obecné předpisy o správním řízení versus správní 
řád). Je nutné jednotně upravit celé rozhodování o žádosti o dotaci, 
neboť při přijetí a posuzování žádosti poskytovatel ještě neví, zda 
žádosti vyhoví či nevyhoví. V praxi by jinak dále vznikaly problémy, 
kdy správní řád aplikovat a kdy ne. To však nic nemění na tom, že 
kladné a záporné rozhodnutí může mít odlišné náležitosti. 
Dosavadní § 14 odst. 5 (nově 6) vylučuje aplikaci části druhé a třetí 
správního řádu na kladné rozhodnutí o žádosti o dotaci. Předkladatel 
se nyní v § 14 odst. 15 pokouší vyloučit aplikaci správního řádu i na 
rozhodování ukončené zamítavým rozhodnutím (nepřiznáním dotace), 
byť není zcela jasné, zda výluka dopadá krom rozhodování o 
námitkách i na samotné zamítnutí žádosti o dotaci. 
Mám za to, že pro zachování práv žadatele by rozhodování o 
námitkách mělo být správním řízením (vyloučeny mohou být opět 
některé instituty, např. opravné prostředky). Rozhodováním o žádosti 

Vzhledem k jednáním před 
podáním návrhu na novelu 
rozpočtových pravidel 
považoval předkladatel za 
nutné navrhnout i 
„jednoduchou“ variantu řešení. 
 
ROZPOR 
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o dotaci se zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti určené 
osoby (ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu). Za účelem rychlosti a 
efektivnosti rozhodování si dokážu představit přiznání dotace ve 
zjednodušeném postupu (např. podle části čtvrté správního řádu) a 
správní řízení až při rozhodování o námitkách, pokud dotace nebude 
poskytnuta. I toto řízení o námitkách může být (výslovně) 
zjednodušeno, např. nebude připuštěno odvolání (jak uvádí varianta 
II). 
Pokud tato varianta má vyloučit aplikaci správního řádu z 
rozhodování o žádosti o dotaci, domnívám se, že tak, jak je 
předložena, nemůže tento účel splnit. Navrhovanou úpravu nelze 
považovat za dostatečnou, proto by se i přes výslovné vyloučení 
uplatnil správní řád a znovu by vznikaly pochybnosti, zda půjde o 
rozhodování či o jiný úkon podle části čtvrté. 
Pokud má být „rozhodování“ o žádosti jednodušší než správní řízení, 
navrhuji vynechat § 14 odst. 5 (nově 6) vylučující aplikaci obecných 
předpisů o správním řízení na kladné rozhodnutí. Dále navrhuji v § 14 
odst. 15 namísto formulace „na uvedený postup se nepoužije správní 
řád“, uvést, že „na rozhodování o žádosti o dotaci se nepoužije část 
druhá a třetí správního řádu“ . Na rozhodování o žádosti o poskytnutí 
dotace by se tak použila první, čtvrtá, resp. pátá část správního řádu. 
Vyřizování námitek však doporučuji podřídit správnímu řádu a 
upravit některé odchylky (např. vyloučit odvolání). Tato připomínka 
je zásadní. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

Z 2. Úprava vztahu správního řádu a procesu poskytování dotací. 
Varianta I. by vážně zkomplikovala proces udělování dotací nestátním 
neziskovým organizacím. Proces udělování dotací by se výrazně 
prodloužil vzhledem k administrativním úkonům s tím souvisejícím. 
Finanční podpora musí být organizacím udělena co nejdříve, aby 
mohli spustit projekty. Většina NNO je dotována ze 70 % ze státního 
rozpočtu a zbytek tvoří vlastní zdroje, pro řadu z nich by navrhovaný 

Vzato na vědomí. 
Ponecháno na rozhodnutí 
vlády. 
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proces byl likvidační. Z uvedených důvodu s variantou I. 
nesouhlasíme a trváme na variantě II. 

 Z 3.     Hodnocení dopadů RIA 
MPO zastává názor, že navrhovaná úprava zákona by měla dopad na 
spotřebitele. Pokud by došlo k aplikaci Varianty I, a tím k prodloužení 
celého dotačního procesu, v jehož důsledku by některé spotřebitelské 
organizace svoje projekty neuskutečnily nebo jen částečně, mělo by to 
v konečném důsledku vliv na konečného spotřebitele. Mohlo by dojít 
k omezení poradenství, snížení počtu seminářů a besed v oblasti 
spotřebitelských práv a celkově ke snížení informovanosti široké 
spotřebitelské veřejnosti. Ochrana spotřebitele je jedna z hlavních 
priorit MPO. 

Akceptováno. Materiál byl 
doplněn. 

 D Z předložených variantních řešení, uvedených v RIA, se přikláníme 
ke konceptu předkladatele, tj. doplnění rozpočtových pravidel o 
postup při nevyhovění žádosti o dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc (zavedení povinnosti poskytovatele oznámit neúspěšnému 
žadateli o dotaci, že jeho žádosti nebylo vyhověno, s možností vznést 
proti tomuto rozhodnutí námitky). 

Vzato na vědomí. 
Ponecháno na rozhodnutí 
vlády. 

Ministerstvo vnitra Z Řešení vztahu ke správnímu řádu u poskytování dotací: 
K navrhovaným variantám sdělujeme, že Ministerstvo vnitra 
dlouhodobě zastává názor, že řízení o dotacích je svou povahou 
správním řízením. Za nejvhodnější řešení proto považujeme podřízení 
procesu rozhodování o dotacích správnímu řádu s tím, že v 
rozpočtových pravidlech budou upraveny nezbytné odchylky od 
obecné úpravy zohledňující specifickou povahu dotačního řízení.  
Upozorňujeme rovněž, že ačkoliv se v důvodové zprávě uvádí, že se 
navrhuje vyloučit správní řád jako celek, návrh zákona tomu 
neodpovídá. Jestliže totiž zvláštní zákon stanoví, že se nepoužijí 
„obecné předpisy o správním řízení“, rozumí se tím v kontextu zákona 
č. 500/2004 Sb. pouze části druhá a třetí, tedy ustanovení upravující 
správní řízení (§ 9 správního řádu). Podle § 177 odst. 2 správního 

Text byl upraven. 
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řádu se pak v případech, kdy správní orgán provádí úkony, na něž se 
nevztahují části druhá a třetí správního řádu, postupuje obdobně podle 
ustanovení části čtvrté. Ustanovení § 177 odst. 2 správního řádu se 
vztahuje právě k těm ustanovením zvláštních zákonů, které vylučují 
použití „obecných ustanovení (předpisů) o správním řízení“, tzn. části 
druhou a třetí správního řádu. Konečně vzhledem k tomu, že základní 
zásady činnosti správních orgánů jsou upraveny v části první, je 
nepřesné při vyloučení pouze části druhé a třetí správního řádu uvádět 
„s výjimkou základních zásad činnosti správních orgánů“.  
Pokud by měl být správní řád vyloučen jako celek, považujeme 
variantu II (při odkazech na jednotlivé varianty vycházíme ze značení 
použitého předkladatele, tedy že dvě varianty zpracované v 
normativním textu jsou značeny římskými číslicemi, varianty v rámci 
zprávy RIA číslicemi arabskými) za zcela nepřijatelnou s ohledem na 
čl. 2 odst. 3 Ústavy. Pokud se totiž má o dotacích rozhodovat ve 
správním řízení, je třeba proces upravit od podání žádosti přes 
jednotlivé povinné fáze správního řízení až do vydání rozhodnutí a 
případných opravných prostředků.  
Varianta I se jeví přijatelnější než varianta II, neboť obsahuje alespoň 
nástin úpravy procesu poskytování dotací. Nicméně některé otázky 
vůbec neupravuje, například otázky spojené s vedením spisu (srov. § 
17 a 38 správního řádu), otázky procesní způsobilosti (srov. § 29 
správního řádu), není stanoveno, kdo může činit úkony jménem 
právnické osoby (srov. § 30 správního řádu), není upraveno počítání 
času (srov. § 40 správního řádu). Nejsou upraveny jiné způsoby 
ukončení řízení, než vyhovění nebo nevyhovění žádosti, například 
není jasné, jak by mělo být vyřízeno zpětvzetí žádosti o dotaci, o 
němž se hovoří v § 14i odst. 2. Každou žádostí o udělení dotace bude 
přitom zahájeno řízení, a je proto nutno se vypořádat se všemi 
eventualitami (např. smrt žadatele). Kromě zmíněných se jistě objeví 
další mezery, které povedou k tomu, že některá ustanovení správního 
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řádu bude nakonec nutné stejně analogicky aplikovat.  
Pokud jde o subsidiární využití správního řádu, nově doplněná zpráva 
RIA na straně 5 uvádí, že „při plné aplikaci správního řádu by mohlo 
dojít k podstatnému ztížení až znemožnění jakoukoliv dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc v potřebném termínu poskytnout.“. Na 
straně 6 je pak k podřízení procesu poskytování dotací správnímu 
řádu (varianta 2) uvedeno, že „vzhledem k počtu žádostí o poskytnutí 
dotace nebo návratné finanční výpomoci by tato úprava zřejmě 
znamenala požadavky na nárůst administrativních kapacit a 
finančních prostředků. I tak by ale mohlo dojít k zablokování 
poskytování dotací“. Konečně k podřízení procesu poskytování dotací 
správnímu řádu s vyloučením některých jeho ustanovení (varianta 3) 
se uvádí, že platí, byť v omezené míře totéž, co u varianty 2. 
Z výše uvedeného lze dovodit, že předkladatel namísto analýzy a 
doložení nákladů spojených s jednotlivými variantami pouze opakuje, 
co bylo již uvedeno v důvodové zprávě. Závěrečná zpráva o 
hodnocení dopadů regulace tak nepřináší žádnou přidanou hodnotu. 
Předkladatel se podle našeho názoru mohl pokusit na konkrétních 
procesních úkonech ilustrovat zvýšené náklady, které by byly spojeny 
s jednotlivými variantami. Takový postup by navíc mohl být 
vhodným odrazovým můstkem pro konkretizaci varianty 3, neboť ta 
sice počítá s vyloučením některých ustanovení správního řádu, 
nicméně dokud nebude tato varianta upřesněna výčtem ustanovení, 
která mají být vyloučena, jen obtížně lze hodnotit její nákladnost. 
Z výše uvedených důvodů požadujeme při řešení problematiky 
novelizace procesních pravidel poskytování dotací postupovat 
opačným způsobem než předkladatel, tedy podřídit poskytování 
dotací správnímu řádu (části druhé a třetí), identifikovat ustanovení, 
která by mohla v praxi způsobovat problémy, a zakotvit zvláštní 
úpravu vůči těmto ustanovením. Preferujeme tudíž variantu 3, jak je 
nastíněna ve zprávě RIA.  

 
K vyčíslení chybějí podklady 
od resortů. Z připomínkového 
řízení vyplývá, že ne všichni 
poskytovatelé dotací mají 
kapacitní problémy 
s navrženými variantami (i 
když jich je většina). 
 
ROZPOR 
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Samotnou zprávu RIA pak požadujeme ve výše naznačených směrech 
zásadně dopracovat a zejména nákladům a rizikům jednotlivých 
variant se věnovat komplexně (i z hlediska požadavků vyplývajících z 
ústavních principů a související judikatury). Hodnocení v nyní 
předložené podobě zprávy RIA se opírá pouze o blíže nezdůvodněné 
předpoklady předkladatele.  
Níže uvedené připomínky k řešením obsaženým ve variantách I a II 
jsou proto pouze doplňující, určující je zde vyjádřený postoj 
preferující zavedení subsidiárního použití správního řádu.  
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. blíže v rámci zvažovaných řešení věnovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Rozpočtová pravidla jsou 
obecnou úpravou. Pokud 
existuje zvláštní úprava, má 
přednost před rozpočtovými 
pravidly. 
 
ROZPOR 

 Z K čl. I bodu 16 ve Variantě I – k § 14i odst. 1: 
Upozorňujeme, že dosavadní znění rozpočtových pravidel 

používá výraz „výzva“ v jiném významu („výzva k provedení 
opatření k nápravě“ či „výzva k vrácení dotace“ – viz 14f; ostatně dle 
§ 14i odst. 2 poskytovatel „vyzve“ k doplnění žádosti), tedy pojem 
„výzva“ není ve významu vyhlášení podmínek poskytování dotace a 
umožnění se o dotaci ucházet definován.  

To vyvolává i praktický problém ve spojitosti s dikcí poslední 
věty § 14i odst. 1, podle níž může být žádost podávána „na základě 
výzvy nebo bez předchozí výzvy“. Je totiž třeba rozlišit situace, kdy 

Ustanovení bylo upraveno. 
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vydání výzvy není podmínkou poskytnutí dotace, a  kdy takovou 
podmínkou je, avšak k předmětu dané žádosti aktuálně žádná výzva 
není vypsána. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 Z K čl. I bodu 16 ve Variantě I – k § 14k odst. 1: 

Navrhovanou povinnost vydat rozhodnutí bez zbytečného 
odkladu po přijetí žádosti považujeme za problematickou, neboť 
proces poskytování dotací je často určen předem stanoveným 
harmonogramem a rozčleněn na příslušné fáze.  

Proces poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím 
je upraven Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády ze dne 
1. února 2010 č. 92, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“). 
Zásady stanovují, že uzávěrka přijímání žádostí prvního kola 
výběrového dotačního řízení je obvykle stanovena do 30. září 
kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž může 
být požadovaná dotace poskytnuta. Poté zasedne hodnotící komise a 
doporučí vybrané žádostí ke schválení. Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace jsou vydávána až v roce, na který je dotace poskytována.  

Dotace jsou poté vypláceny v nejbližším možném termínu tak, 
aby ji příjemce stihl vyčerpat ve lhůtě, na kterou jsou dotace 
poskytnuty. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 Z K čl. I bodu 16 ve Variantě I – k § 14k odst. 3: 
Požadujeme upřesnit text ustanovení, neboť není zřejmé, co je 
myšleno výrazem „ukončení rozdělení finančních prostředků“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 Z K čl. I bodu 16 ve Variantě I – k § 14k odst. 4 a § 14n: 
V důvodové zprávě není náležitě vysvětleno, proč předkladatel natolik 
upřednostňuje doručování elektronickou cestou, resp. v elektronické 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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podobě, zvláště když u žádosti tato forma výslovně předepsána není. 
Ačkoliv lze vidět v návrhu snahu o maximální zjednodušení a 
zrychlení celého procesu, jedná se o výrazné omezení možností 
komunikace ve srovnání s úpravou ve správním řádu. Ustanovení § 
14n odst. 2 sice umožňuje na výslovnou žádost příjemce dotace nebo 
návratné finanční výpomoci rozhodnutí doručit i v listinné podobě, 
nicméně vzhledem k textaci (a k definici „vydání rozhodnutí“) bude i 
tak rozhodujícím doručení na elektronickou adresu, případně do 
datové schránky. Doručování na elektronickou adresu nemusí být 
však vždy spolehlivé – i proto správní řád upravuje potvrzování 
přijatých zpráv (§ 19 odst. 8, jedná-li se o písemnosti doručované do 
vlastních rukou) a potvrzování podání, které není podepsáno 
zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4).  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 Z K čl. I bodu 9 ve Variantě II – k § 14 odst. 15: 
V případě, že poskytovatel vyhoví částečně, vyhotovuje rozhodnutí. 
Současně musí být vyhotoveno písemné oznámení příjemci, které 
bude obsahovat odůvodnění, proč byla dotace krácena. Není zřejmé, 
zda může být odůvodnění součástí rozhodnutí.  
Ke krácení dotace dochází zejména z důvodu nedostatku finančních 
prostředků, je tedy otázkou, zda tato skutečnost bude považována za 
relevantní zdůvodnění částečné dotace. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Podle názoru předkladatele 
odůvodnění může být součástí 
rozhodnutí. Objem 
poskytovaných dotací je 
závislý na možnostech státního 
rozpočtu. Nedostatek 
finančních prostředků proto 
musí být relevantním důvodem 
pro neposkytnutí dotace. Návrh 
byl v tomto smyslu upraven. 
 

 D K Variantě II – doplnění: 
Domníváme se, že úpravu účastenství v § 14g odst. 1 a 2 v rámci 
varianty I by bylo vhodné zakomponovat i do varianty II. 

Neakceptováno. 

Plzeňský kraj Z Předložený návrh novely zákona zasahuje do právní úpravy tří oblastí, 
přičemž úpravy týkající se oblasti vztahu správního řádu a procesu 
poskytování dotací jsou v návrhu novely zákona předloženy ve dvou 

Vzato na vědomí. 
Ponecháno na rozhodnutí 
vlády. 
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variantách označených v důvodové zprávě jako varianta I. (podrobná) 
a varianta II. (minimalistická), přičemž obě varianty představují 
přetrvání výkladových problémů ohledně použití správního řádu 
vzhledem k ust. § 177 odst. 1 a ust. § 180 odst. 1 správního řádu (viz 
též Závěr č. 10 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke 
správnímu řádu). V rámci procesu poskytování dotací dle zákona o 
rozpočtových pravidlech vyloučení použití obecných předpisů o 
správním řízení, s výjimkou základních zásad činnosti správního 
orgánu, akceptujeme a současně se jednoznačně přikláníme k 
předložené variantě I., která upravuje proces poskytování dotací 
podrobnějším způsobem, než navrhovaná varianta II., což by mělo do 
jisté míry přispět ke zvýšení právní jistoty zejména u příjemců dotací. 

 Z 5. K ust. § 14j odst. 4 
V textu tohoto ustanovení navrhujeme „správní orgán“ nahradit 
slovem „poskytovatel“. - Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 Z 6. k ust. § 14k odst. 1 návrhu 
Navrhujeme zpřesnění textu tohoto ustanovení ve znění: „(1) 
Rozhodnutí je poskytovatel povinen vydat bez zbytečného odkladu po 
přijetí doručení žádosti.“ - Tato připomínka je zásadní. 

Text byl upraven. 

 Z 7. k ust. § 14k odst. 4 návrhu  
Okamžik vydání rozhodnutí, byť elektronicky podepsaného, 
odkazovat na jeho odeslání (a s tím současně související i jeho 
doručování) pouze na elektronickou adresu příjemce, popř. do jeho 
datové schránky, je značně problematické a nestandardní, zejména u 
příjemců dotací - fyzických a právnických osob, které nemají 
povinnost mít zřízenou datovou schránku ze zákona. Současně 
elektronická adresa není ani povinnou náležitostí žádosti dle ust. § 14 
odst. 3 předloženého návrhu zákona.  
V případě ponechání způsobu doručování na elektronickou adresu 
příjemce doporučujeme z důvodu prokazatelnosti doručení rozhodnutí 
do návrhu zákona uvést zpětné potvrzení o doručení podepsané 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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elektronickým podpisem příjemce, což je nezbytné např. pro 
posouzení zachování lhůty pro podání námitek. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme znění ust. § 14k odst. 4 upravit 
takto: „(4) Vydáním rozhodnutí se rozumí předání stejnopisu 
písemného vyhotovení v listinné podobě k doručení příjemci, 
popřípadě odeslání jeho elektronické podoby do datové schránky 
příjemce či na jeho elektronickou adresu uvedenou v žádosti. V 
případě doručování na elektronickou adresu platí, že písemnost je 
doručena v okamžiku, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí 
příjemce zprávou podepsanou jeho uznávaným elektronickým 
podpisem.“ - Tato připomínka je zásadní. 

 Z 8. k ust. § 14n odst. 1 a odst. 2 návrhu 
V návaznosti na naši zásadní připomínku č. 7 k ust. § 14k odst. 4 
navrhujeme znění ust. § 14n upravit takto:  
„(1) Výzva k doplnění žádosti a odstranění jejích vad se doručuje v 
listinné podobě do vlastních rukou příjemce dotace nebo návratné 
finanční výpomoci, případně v elektronické podobě s kvalifikovaným 
elektronickým podpisem do datové schránky příjemce či na jeho 
elektronickou adresu uvedenou v žádosti. 
(2) Rozhodnutí se doručuje způsobem podle odstavce 1.“ - Tato 
připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Doručování bylo upraveno 
jiným způsobem. 
 

 Z 9. k ust. § 14o návrhu 
Navržené ust. § 14o 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 ust. § 14o návrhu upravit takto: „Postupem podle 
§ 14g až 14n  může poskytovatel dotace nebo návratné finanční 

Účel dotace není možné změnit 
ani nyní. 
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výpomoci změnit rozhodnutí na základě žádosti příjemce.“, přičemž 
poskytovateli dotace zůstává v souladu s ust. § 14j návrhu zákona 
zachována možnost nevyhovění žádosti příjemce na provedení změny 
účelu dotace podané dle ust. § 14o návrhu zákona. - Tato připomínka 
je zásadní. 

 D 2. k ust. § 14m návrhu 
V textu čtvrté věty je uvedeno dvakrát slovo „rozhodovat“. Správně 
by měla tato věta znít: „Rozhodovat o námitkách však nemůže 
rozhodovat vedoucí zaměstnanec poskytovatele, který rozhodoval o 
poskytnutí, nebo neposkytnutí dotace.“ 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo dopravy Z I. K variantnímu návrhu řešení úpravy vztahu správního řádu  
a procesu poskytování dotací 

1. Z předloženého návrhu variantního řešení jednoznačně 
upřednostňujeme variantu II, k níž uplatňujeme následující 
připomínku: 
Ustanovení § 14 odst. 15 požadujeme uvést v tomto znění: 

„(15) Nevyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace 
nebo návratné finanční výpomoci, sdělí bez zbytečného odkladu 
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění 
žádosti.“. 

Vzato na vědomí.  
Ponechání na rozhodnutí vlády. 
 
 

 Z 2. Zásadně nesouhlasíme s variantou I, tj. s podřízením procesu 
poskytování dotací správnímu řádu, a to z následujících důvodů: 

a) proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí je 
dostatečně upraven v současném znění zákona č. 218/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů; 

b) nutno vzít v úvahu, že pokud žadatel o dotaci nesplní podmínky 
pro přiznání dotace, nemůže poskytovatel dotaci poskytnout 
v rozporu s podmínkami dotačního programu; případné následné 

Vzato na vědomí.  
Ponechání na rozhodnutí vlády. 
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opravné prostředky ze strany žadatele jsou bezpředmětné a jejich 
vyřizování zbytečně „zahltí“ poskytovatele dotací a návratných 
finančních výpomocí; 

c) na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok, 
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (viz § 14 zákona 
č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 Z 3. K variantě I uplatňujeme mimo výše uvedené ještě následující 
připomínky: 
 
3.1 K bodu 8: 
Novelizační bod je třeba uvést v tomto znění: 
„8. V § 14 se odstavec 5 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 6 až 14 se označují jako odstavce 5 až 13.“. 
 

3.5 K bodu 16 – § 14i: 
Požadujeme ustanovení doplnit o skutečnost, že pokud žadatel 
nedoplní požadované podklady, poskytovatel dotací je oprávněn 
nevyhovět žádosti. 
 
3.6 K bodu 16 – § 14k odst. 4: 
Ustanovení požadujeme uvést do souladu s dikcí navrženého 
ustanovení § 14n. 
 
3.7 K bodu 16 – § 14l:  
Požadujeme sjednotit výklad „právní moci“ s aplikací ustanovení  
§ 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů 
v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
Text byl upraven v důsledku 
snížení rozsahu materiálu. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. To, že 
poskytovatel není povinen 
žádosti vyhovět, platí za všech 
okolností, tedy i v této situaci. 
 
 
Text byl upraven. 
 
Text byl upraven. 
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3.8 K bodu 16 – § 14n:  
Požadujeme doplnit listinnou podobu jako další přípustnou formu 
doručování, a to s ohledem na různé právní formy příjemců dotací  
a návratných finančních výpomocí, kterými jsou často i fyzické 
osoby, které nejsou podnikatelskými subjekty a nedisponují 
kvalifikovaným elektronickým podpisem ani datovou schránkou. 
 
3.9 K bodu 16 – § 14 odst. 3: 
V návaznosti na navržený § 14n odst. 2 požadujeme § 14 odst. 3 
doplnit o následující písmeno f), které zní: 
„f) informaci o způsobu doručení rozhodnutí poskytovatele a adresy 
doručení.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Problematika 
doručování byla upravena 
jinak. 
 
 

 D připomínky k důvodové zprávě – zvláštní část (varianta I): 

K bodu 16 – § 14j odst. 2 (varianta I): 

Je třeba nahradit nesprávný odkaz na § 14k odkazem na § 14m. 

Akceptováno. 

Českomoravská 
konfederace odborových 

svazů 

Z Úprava vztahu správního řádu a procesu poskytování dotací 
O dotace a návratné finanční výpomoci žádají také příspěvkové 
organizace krajů. Dotace se úzce dotýkají žadatelů ve zdravotnictví a 
sociálních službách, kteří mnohdy na vypsané dotace pro formální 
nedostatky nedosáhnou, nebo jsou jim kráceny, bez odůvodnění, proč 
k tomu dochází.  
Po seznámení se s materií a úpravou procesu poskytování dotací jsme 
přesvědčeni, že zákon o rozpočtových pravidlech bude podrobněji 
řešit a upraví proces poskytování dotací a umožní neúspěšným 
žadatelům v případě potřeby využít všechny dostupné opravné 
prostředky, aby dosáhli na tolik potřebné dotace, které z velké části 
zajišťují chod jejich organizací.   

Vzato na vědomí. Ponecháno 
na rozhodnutí vlády. 
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V současné právní úpravě zákona toto řešení chybí, tudíž docházelo k 
různým výkladům ze stran jak poskytovatele, tak příjemce dotace a 
návratné finanční výpomoci. Za další pak také nebyl upraven vztah 
mezi nástroji k odmítnutí či vrácení dotace a jejich vztah k řízení a 
porušení rozpočtové kázně.  
Preferujeme proto Variantu 1, která dle našeho názoru bude velmi 
podrobně a lépe upravovat proces poskytování dotací. Navrhovaná 
úprava pak odpoví na otázky, na které v současné právní úpravě 
nebyly poskytnuty odpovědi a rozpory mezi poskytovateli, a příjemci 
dotací tak nebyly uspokojivě řešeny.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Moravskoslezský kraj Z K navrhovaným variantám   
K variantám řešení vztahu správního řádu a poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu navrhujeme 
variantu II. 
 
Odůvodnění: 
Navržená varianta II je postačující na naplnění rozsudku Nejvyššího 
správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014-46 vydaného dne 30. září 2015, 
tzn. umožní neúspěšným žadatelům v případě potřeby využít opravné 
prostředky. Oproti variantě I je tato varianta administrativně 
jednodušší. Obáváme se, že zavedení varianty I by poskytovatelům 
dotací a návratných finančních výpomocí způsobilo komplikace při 
administraci dotací, což by mohlo mít také vliv na plynulé čerpání 
dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 

Vzato na vědomí. Ponecháno 
na rozhodnutí vlády. 
 

Ministerstvo životního 
prostředí 

D K variantě I  

Vítáme zakotvení určitého postupu pro případ neposkytnutí dotace, 
nicméně nereflektuje zcela přesně praxi týkající se postupu v rámci 
OPŽP.  Např. § 14 písm. k) mluví o povinnosti vydat rozhodnutí bez 
zbytečného odkladu, nicméně za předpokladu vydání registrace akce a 

Vzato na vědomí. Ponecháno 
na rozhodnutí vlády. 
 
Lhůta pro vydání rozhodnutí 
byla upravena. 
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teprve po ukončení zadávacího/výběrového řízení dochází k vydání 
samotného rozhodnutí o poskytnutí dotace, se předpokládá jisté 
časové období, než je tento právní akt vydán.  Obecně je problematika 
využití správního řádu v oblasti dotací poměrně komplikovaná a 
zakotvení např. ustanovení o doručování a právní moci s sebou nese 
komplikace a řadu změn v procesu poskytování dotací formou 
rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Dosud byl proces poskytování dotací chápán jako specificky upravený 
proces s tím, že aktuální snaha zapojení správního řádu s sebou nese 
řadu komplikací, které nejsou pro prostředí poskytování dotace 
zohledněny. 

Níže jsou detailně rozvedeny připomínky k jednotlivým ustanovením. 
Bez výrazného přepracování Varianty I v souladu s uplatňovanými 
níže uvedenými připomínkami nepovažuje MŽP za možné Variantu 
I podpořit. 

 D K Variantě II  

Dané ustanovení se jeví jako procesně nejjednodušší a jako obecně 
preferované, nicméně neupravuje proces posouzení žádosti o dotaci 
komplexně, pouze se vztahuje na okamžik, kdy dotace není 
poskytnuta a proces administrace posouzení žádosti o dotaci „je 
pozastaven“. Není tedy ošetřen proces rozhodování komplexně. V 
případě nepřijetí připomínek k Variantě I je preferována 
Varianta II, nicméně i u té je nezbytné zapracovat připomínky 
(které se však zabývají pouze částmi zákona, které jsou pro obě 
varianty stejné). 

Vzato na vědomí. Ponecháno 
na rozhodnutí vlády. 
 

 D Čl. I, bod 16 - § 14i 

V ustanovení § 14i odst. 2 navrhujeme mezi slova "důvodné" a "a 

Text byl přeformulován. 
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poskytne" vložit čárku, protože úsek „je-li to důvodné“ je věta 
vložená a měl by být z obou stran oddělen čárkami. 

 D Čl. I, bod 16 - 14i 

Dle našeho názoru je nezbytné do tohoto ustanovení doplnit další 
odstavec 3, který by upravil situaci, kdy na výzvu podle odstavce 2 
není vada odstraněna. Nejvhodnější je dle našeho názoru zakotvení 
např. dopisu ukončujícího administraci ze strany poskytovatele. 
Teoreticky by bylo možné přímo odkázat na administrující orgán, což 
by umožnilo zprostředkujícím subjektům dle Delegační dohody tato 
ukončení administrovat přímo na základě přímé úpravy v zákoně. 

Neakceptováno.  

 Z Čl. I, bod 16 - § 14j, odst. 2 

Požadujeme změnu odkazu uvedeného na konci odst. 2 na § 14m 
(který určuje lhůtu pro podání námitek). 

V rozeslané textaci zákona je odkaz na § 14k, ale lhůta pro podání 
námitek je uvedena v § 14m 

Akceptováno. 

 Z Čl. I, bod 16 - § 14k odst. 1 

Nesouhlasíme se uvedenou koncepcí lhůty.  

Vzhledem k postupu v OPŽP, který předpokládá po vyhodnocení 
žádosti vydání Registrace akce upřesňující podklady, které je žadatel 
povinen doložit před RoPD, a následně vydání RoPD až po realizaci 
zadávacího řízení, tento postup je nerealistický a nastavení lhůty na 
vyhovění žádosti bez zbytečného odkladu naprosto nereflektuje 
proces administrace žádostí.  

Obdobně problematická je implementace navrženého ustanovení 
v programu Nová Zelená úsporám, kde k vydání rozhodnutí o 

Akceptováno. 
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poskytnutí dotace dochází až po dokončení realizace opatření 
žadatelem, což zpravidla představuje delší časový úsek od podání 
žádosti o dotaci. 

Žádáme vypustit či upravit „po přijetí žádosti“ na „po naplnění 
podmínek stanovených poskytovatelem“. 

 Z Čl. I, bod 16 - § 14k odst. 2 

Nesouhlasíme s koncepcí lhůty. 

Tato formulace nereflektuje možnosti ex-post financování a mohla by 
znamenat jeho kompletní zablokování, což je naprosto nepřijatelné. 

Žádáme vypustit a případně doplnit do odst. 1 „s ohledem na 
možnost dosažení účelu dotace“. 

Vysvětleno. 
Podle názoru předkladatele 
použitá formulace neblokuje 
poskytování ex-post dotací. 
 

 D Čl. I, bod 16 - § 14k odst. 3 

Doporučujeme více vyjasnit v důvodové zprávě, že se jedná o 
nejpozdější termín. 

Text zákona byl upraven. 

 Z Čl. I, bod 16 - § 14k odst. 4 

Nesouhlasíme s okamžikem vydání RoPD. 

RoPD je jednostranný právní akt, okamžikem jeho vydání je 
dlouhodobě okamžik jeho podpisu poskytovatelem dotace. Toto je 
jasně určitelný okamžik, který je uveden přímo na rozhodnutí a je 
tedy jasně a snadno určitelný, což může být naprosto klíčové pro 
určení rozhodného okamžiku např. pro přidělení veřejné podpory. 
Trváme na zachování přístupu, kdy vydání RoPD je okamžik podpisu 
poskytovatelem dotace. 

Akceptováno. 
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Dále doručením na elektronickou adresu příjemce je myšlen i email. 
Doručování skrze datovou schránku totiž není vždy možné (z 
dosavadních zkušeností ne všichni příjemci jimi disponují). 

Další zdůvodnění k tomuto požadavku je navázané na další 
připomínku. 

Požadujeme úpravu tak, aby okamžikem vydání RoPD byl jeho 
podpis oprávněnou osobou poskytovatele dotace. 

 Z Čl. I, bod 16 - § 14l  

Nesouhlasíme s koncepcí nabytí právní moci RoPD okamžikem 
doručení, nikoliv jeho vydání. 

V případě, že by byla účinnost RoPD vztažena k doručení RoPD 
příjemci dotace může dojít k významnému narušení možnosti 
přidělovat formou RoPD veřejnou podporu de minimis. Termíny 
doručení RoPD příjemci dotace nelze s jistotou předem předvídat a 
mohou představovat až týdenní zpoždění. Pokud by tedy měl být za 
rozhodný den pro poskytnutí dotace považován den doručení, nebylo 
by s ohledem na nepředvídatelné změny denního kurzu měn 
CZK/EURO, který se užívá k výpočtu maximální míry podpory, 
možno zajistit s jistotou, že poskytnutá podpora nepřesáhne limit pro 
podpory malého rozsahu, či nedojde k čerpání podpory jiným, 
propojeným příjemcem. Poskytovatel dotace může zodpovídat pouze 
za stav, který je platný v okamžik vydání RoPD, stanovení 
rozhodného okamžiku neurčitě v budoucnu v závislosti na doručení 
RoPD by znamenalo, že je fakticky nereálné ověřit přípustnost 
podpory, která má být přidělena. Zároveň není z návrhu jasné, jakým 
způsobem rozhodnutí nabyde právní moci za předpokladu doručení 
přes informační systém, pokud je to vůbec možné. Požadujeme 

Neakceptováno. 
Právní moc musí být vázána na 
doručení rozhodnutí příjemci. 
 
ROZPOR 
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úpravu tak, že RoPD nabývá právní moci okamžikem vydání, 
tedy okamžikem podpisu RoPD oprávněnou osobou 
poskytovatelem dotace. 

 Z Čl. I, bod 16 - § 14n  

Nesouhlasíme se stávající koncepci doručování. 

Ze zkušeností MŽP doručování do datové schránky není vždy možné, 
ne všichni příjemci jí mají. Není jasné, co je myšleno elektronickou 
adresou a zda se za dostatečné považuje i doručení emailem. Zároveň 
požadujeme, aby bylo alternativně k elektronickému doručování 
umožněno doručovat obvyklým způsobem v listinné formě, pokud 
není elektronické doručení vhodné (např. není k dispozici datová 
schránka). Ustanovení zároveň vylučuje použití např. speciálního 
informačního systému pro správu dotací. Současně není dořešena 
problematika potvrzení doručení.  

Požadujeme vypustit nebo doplnit. 

Akceptováno. 

 D Čl. I, bod 16 - 14m  

V ustanovení § 14m na čtvrtém řádku doporučujeme za slovy 
"Rozhodovat o námitkách však nemůže" vypustit slovo "rozhodovat", 
které je již uvedeno na začátku věty v tomto ustanovení. 

Akceptováno. 

 D Čl. I bod 16 

Připomínka je legislativně technického rázu. Současný název "Řízení 
o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního 
rozpočtu" umístěný nad § 14g se vztahuje v současné podobě pouze 
na ustanovení § 14g až 14i, další ustanovení (§ 14j až 14r) již pod 
tento nadpis nespadají, protože jsou zde uvedeny nadpisy pod 
jednotlivými paragrafy. Proto, pokud se má výše uvedený název 

Neakceptováno. 
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vztahovat na všechna ustanovení (§ 14g až § 14r), je nutné tuto část 
označit jako samostatný díl, oddíl či pododdíl. 

 Z Návrh v současné podobě v žádné ze zvažovaných variant 
nezohledňuje právní režim poskytování prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR. Navrhujeme proto, aby současně s novelou 
rozpočtových pravidel byla provedena i úprava zákona č. 388/1991 
Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, která by 
pro poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí 
zavedla obdobný režim. 

Zdůvodnění 

Poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí není 
v současnosti zákonem takřka vůbec výslovně upraveno. Pouze 
zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 
republiky, ve svém ustanovení § 1 odst. 5 říká, že o poskytování 
prostředků z Fondu rozhoduje ministr životního prostředí. Dále tento 
zákon odkazuje pouze na podmínky Statutu SFŽP a směrnic. Zároveň 
z výkladu rozpočtových pravidel nelze dovodit, že by se tento zákon 
vztahoval na poskytování prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí. Režim poskytování těchto prostředků je tudíž zcela jiný 
než režim poskytování dotací a návratných finančních výpomocí dle 
rozpočtových pravidel, ačkoliv se jedná o velmi podobné a 
související procesy. Státní fond životního prostředí přitom zajišťuje 
nejen administraci poskytování prostředků ze SFŽP, ale zajišťuje 
zároveň i poskytování prostředků z Operačního programu Životní 
prostředí, na které se již rozpočtová pravidla vztahují. Bylo by tudíž 
velmi nepraktické, aby poskytování dotací z těchto dvou zdrojů mělo 
zcela odlišné režimy, zvláště z důvodu spolufinancování projektů 
OPŽP z prostředků SFŽP. Z toho důvodu doporučujeme za účelem 
sjednocení obou režimů a předejití sporům o režimu poskytování 

Neakceptováno.  
Je nad rámec této novely 
(omezeno na úpravu vztahu 
správního řádu a procesu 
poskytování dotací), vedeme 
v patrnosti jako námět na další 
novelu rozpočtových pravidel. 
 
ROZPOR 
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prostředků ze SFŽP přijmout spolu s novelou rozpočtových pravidel 
rovněž obdobnou novelu zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu 
životního prostředí České republiky. 

Příloha: Novela zákona č. 388/1991 Sb. + Důvodová zpráva  
Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 
Z Obecná připomínka 

Považujeme za vhodné explicitně vyjádřit, že aktivní politika 
zaměstnanosti, resp. příspěvky, nejsou obsahově totožné s dotacemi. 
Příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti jsou poskytovány Úřadem 
práce ČR na základě písemné dohody. Veřejné prostředky jsou sice 
poskytovány zaměstnavatelům, nicméně jejich účel spočívá v 
pracovním uplatnění uchazečů o zaměstnání, kteří by si bez použití 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti zaměstnání nenalezli. Příspěvky 
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti směřují za uchazečem o 
zaměstnání, nikoliv za zaměstnavatelem, nelze tedy v daném případě 
hovořit o poskytování dotací ve smyslu zákona o rozpočtových 
pravidlech. Proces poskytování příspěvků aktivní politiky 
zaměstnanosti tak podléhá posuzování situace na trhu práce 
v konkrétním regionu, tj. počtu a struktuře volných pracovních míst a 
počtu a struktuře uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci uchazečů 
o zaměstnání Úřadu práce ČR. Kromě toho jsou posuzovány možnosti 
pracovního uplatnění konkrétního uchazeče o zaměstnání. Přitom Úřad 
práce ČR hodnotí jak profesní charakteristiky uchazečů o zaměstnání 
(profese, vzdělání, získaná praxe), tak jejich osobnostní, obtížně 
měřitelné, charakteristiky (pracovní motivace, sebeprezentace, 
komunikativnost, schopnost přizpůsobení pracovním podmínkám 
apod.). Dále je potřeba zdůraznit, že příspěvky aktivní politiky 
zaměstnanosti reagují na nastalé disproporce na regionálním trhu práce, 
jejich efektivnost spočívá ve vhodném načasování reakce ze strany 
Úřadu práce ČR, a je tedy vhodné ponechat poskytování těchto 
příspěvků maximální možnou míru flexibility. Skutečnost, že 

Vysvětleno. 
Případné doplnění (novela) 
zákona o zaměstnanosti je 
v gesci MPSV, nikoliv MF.  
Příspěvky na aktivní politiku 
zaměstnanosti nejsou dotace. 
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příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti se nyní nepovažují 
za dotaci, vyplývá například i z toho, že na Úřad práce ČR se 
nevztahují ta ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, která 
nejenom že zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, upravuje odlišně (například vyúčtování 
příspěvků, náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace oproti 
náležitostem zmiňovaných dohod o poskytnutí příspěvku uzavíraných 
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti), ale ani ta ustanovení, která 
zákon o zaměstnanosti neupravuje, jako například to, že informace o 
příspěvcích poskytovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti se 
nezasílají do IS DotInfo (§ 18a zákona o rozpočtových pravidlech), 
protože ten se vztahuje pouze na dotační proces. 

V neposlední řadě je potřeba uvést, že pokud by došlo k 
podřazení aktivní politiky zaměstnanosti pod režim poskytování 
dotací, pak by to, oproti současnému stavu, přineslo zvýšení 
administrativní zátěže Úřadu práce ČR a vyžádalo by si nárůst 
jeho personálních a odborných kapacit. To by v konečném 
důsledku přineslo nároky na státní rozpočet. 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme upravit příslušná 
ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, tak, aby byla aktivní politika zaměstnanosti z 
režimu poskytování dotací výslovně vyjmuta (kromě procesu porušení 
rozpočtové kázně, který se již dnes na aktivní politiku zaměstnanosti 
vztahuje). 
Pokud by nebylo akceptováno navrhované řešení, pak MPSV 
podporuje variantu I (viz také připomínky dále), tedy komplexní úpravu 
procesu poskytování dotací, která by měla nahradit aplikaci správního 
řádu. Tato varianta nepřináší zvýšení administrativní zátěže pro 
poskytovatele dotací v takové míře jako varianta II. Vhodněji než 
správní řád upravuje některé postupy (právní moc, doručování apod.) a 
je podstatně pružnější. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivní politika zaměstnanosti 
není dotačním vztahem. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 Z K § 14   

Obecná věcná připomínka k variantě I a variantě II  

Preferujeme variantu I, protože ji považujeme za jediný způsob, 
jak proces poskytování dotací vyjmout z režimu správního řízení.  

        Vzhledem k informaci obsažené v důvodové zprávě 
upřesňujeme, že k variantám úprav jsme se za resort MPSV oficiálně 
vyjadřovali dopisem adresovaným ministrovi financí v únoru 2016 
s tím, že podporujeme novelizaci, která je nezbytná k vyřešení 
stávající situace, s tím, že nesouhlasíme s aplikací správního řádu, což 
nadále platí. Varianty navržené MF ČR v lednu 2016 vůbec 
nenabízely možnost komplexní úpravy procesu – bylo nabízeno buď 
ponechání současného stavu, nebo doplnění postupu pro vydání 
negativního rozhodnutí formou informace, doplnění zjednodušeného 
postupu vč. možnosti podání námitek (v podstatě nynější varianta II) a 
dále podřízení správnímu řádu. Varianta I, jak je nyní upravena 
v návrhu rozpočtových pravidel, se v lednu vůbec neřešila, proto jsme 
se k ní ani nemohli vyjádřit.  

        V poslední větě je v § 14 odst. 15 ve variantě II uvedeno: „Na 
tento postup se správní řád nepoužije.“ Pokud to chápeme správně, 
pak to znamená, že se správní řád nepoužije pouze na rozhodnutí o 
poskytnutí dotace (viz nový odst. 6 tohoto paragrafu) a dále na proces 
rozhodování o námitkách, ale v ostatním musí poskytovatel 
postupovat dle správního řádu. Tato varianta tedy stávající situaci 
nijak neřeší (poskytovatelé buď musí postupovat dle správního řádu, 
což je administrativně neúnosné, nebo postupovat jako dosud 

Vzato na vědomí. 
Ponecháno na rozhodnutí 
vlády. 
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s rizikem soudních sporů) a zásadně s ní nesouhlasíme.  

Tato připomínka je zásadní. 

V zájmu vyšší srozumitelnosti našich návrhů jsou 
připomínky v následující části (týkají se § 14e až 14q) 
zpracovány i ve formě návrhu paragrafového znění zákona, 
a to v režimu změn i s přijatými změnami (viz příloha 
připomínek MPSV). 

 D K § 14g odst. 2 (varianta I) 

Žádáme o doplnění, že plná moc zmocněnce musí mít písemnou 
formu. 

Akceptováno. 

 D K § 14h odst. 3 (varianta I) 

Upozorňujeme na chybu v interpunkci, správné znění je toto: „Do 
doby, než je rozhodnuto o vyloučení podle věty první, může dotčený 
zaměstnanec poskytovatele nebo jiná osoba činit pouze neodkladné 
úkony.“ 

Akceptováno. 

 Z K § 14i odst. 2 (varianta I) 

Počítá se pouze s možností doplnění žádosti či odstranění vad, pokud 
žádost nemá požadované náležitosti nebo trpí-li jinými vadami. § 14j 
pak sice implicitně umožňuje částečné vyhovění žádosti, nicméně to 
může podle všeho spočívat pouze v tom, že se budou požadavky 
žadatele redukovat. Není však nijak řešena varianta doplnění žádosti, 
která sice vadami netrpí, ale na základě posouzení poskytovatele či 
doporučení expertů (hodnotitelé, výběrová komise) je nutné žádost 
upravit. Často je však vhodné se na úpravě domluvit se žadatelem a 
neprovádět ji autoritativně z úrovně poskytovatele (příklad: výběrová 
komise doporučí krácení rozpočtu na administraci projektu, ale neurčí 

Akceptováno. 
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konkrétní položky; poskytovatel žadatele vyzve, aby rozpočet upravil, 
a nerozhoduje sám, které položky příjemce potřebuje, a které nikoli).  

Dále je dobrou praxí, že ve fázi podání žádosti nechceme v zájmu 
snížení administrativní náročnosti ukládat povinnost doložení 
některých dokumentů všem žadatelům, ale pouze těm, jejichž žádost 
bude úspěšná (např. podklady k veřejné podpoře, bankovní účty atp., 
které se navíc mohou s časem měnit, či kategorie intervence atp.).  

Žádáme proto o doplnění odst. 3 do § 14i, kde bude uvedeno, že 
poskytovatel může žadatele vyzvat k doložení dalších podkladů nebo 
údajů potřebných pro vydání rozhodnutí (a to i pokud se nejedná o 
vadu nebo nedostatek žádosti, viz např. uvedená úprava rozpočtu nebo 
podklady k veřejné podpoře). 

Tato připomínka je zásadní. 
 Z K § 14j až § 14m (varianta I) 

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 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 

Neakceptováno. 
Není automaticky použitelné 
pro všechny dotace. Navíc by 
byla odejmuta příjemci 
možnost podat námitky proti 
finálnímu rozhodnutí. 
 
ROZPOR 
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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 specifickým pro danou 
žádost.  

Za nejvhodnější řešení považujeme zapracovat do varianty I prvek, 
který je obsažen v návrhu varianty II, tzn. vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace tehdy, pokud je žádosti v plném rozsahu vyhověno, 
a pokud je vyhověno částečně, vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
až v momentě, kdy jsou veškeré námitky vypořádány.  

Pokud žádosti není vyhověno nebo je vyhověno částečně, žádáme, 
aby nebylo vydáváno rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí 
dotace, ale oznámení, jak je uvedeno v § 14 odst. 15 varianty II. 
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, bude teprve vydáno 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. o jejím neposkytnutí, se všemi 
náležitostmi a podmínkami realizace projektu, proti němuž již nebude 
možné podat námitky.  

Návrh konkrétní úpravy textace pro zjednodušení přikládáme, a to 
v režimu změn a s přijatými změnami.  

Tato připomínka je zásadní. 
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 D K § 14i odst. 2 (varianta I) 

Upozorňujeme na chybu v interpunkci, správné znění je toto: Nemá-li 
žádost požadované náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve 
poskytovatel k doplnění žádosti nebo k odstranění jejích vad, je-li to 
důvodné, a poskytne k tomu příjemci přiměřenou lhůtu. 

Text byl přeformulován. 

 D K § 14j odst. 3 (varianta I) 

Ve výrokové části má být uvedeno, zda dotace je nebo není 
poskytnuta. V praxi však velmi často dochází k tomu, že je žádosti 
vyhověno částečně. Není jasné, jak má výroková část v takové situaci 
znít.  

Vedle toho dochází k situacím, kdy před vydáním rozhodnutí o 
poskytnutí dotace dochází k ex-ante kontrole, kdy poskytovatel např. 
zjistí, že se žadatel dopustil pochybení při výběru dodavatele, a 
potřebuje výši dotace snížit o finanční korekci. To však z praktického 
hlediska nepředstavuje nevyhovění žádosti, ale nápravu pochybení 
žadatele coby zadavatele. Přesto by i proti tomuto teoreticky žadatel 
mohl podat námitky.  

Pokud nebude vyhověno výše uvedené připomínce k § 14j až § 14m, 
žádáme o doplnění, jak by měl v takových situacích poskytovatel 
postupovat, alespoň v důvodové zprávě.  

Text byl upraven. 

 D K § 14k (varianta I) 

Navázání lhůty pro vydání rozhodnutí „bez zbytečného odkladu“ po 
přijetí žádosti se jeví jako zcela nevhodné. V praxi se totiž bude 
výrazně lišit a u žadatelů může vyvolávat přehnaná očekávání. Je 
potřebné navázat na podmínky dotačních programů a uvažovat mj. i 
provedení řídící kontroly – například jiný proces posuzování a výběru 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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je u EU projektů, jiný u dotací v sociální oblasti, kde dokonce může 
probíhat sběr žádostí se zhruba půlročním předstihem pro dotace 
poskytované následující kalendářní rok. Žádáme proto, aby bylo buď 
přímo v zákoně uvedeno, co se rozumí „zbytečným odkladem“ (tzn., 
není jím proces výběru a hodnocení žádostí o dotaci, řídicí kontrola 
atp.), případně aby toto bylo specifikováno alespoň v důvodové 
zprávě.   

Dále žádáme o nahrazení termínu „přijetí žádosti“, který se jinde 
nevyskytuje, termínem „doručení žádosti“, který je použit v § 14i 
odst. 1. 

 D K § 14k a § 14n (varianta I) 

Po příjemcích dotace se tedy bude nově vyžadovat, aby měly 
elektronickou adresu či datovou schránku, což zřejmě dosud nemusí. 

Doručování bylo upraveno 
jinak. 

 Z K § 14k odst. 2 (varianta I) 

Navázat lhůtu pro rozhodnutí na termín dokončení realizace 
projektu, který žadatel uvede v žádosti o dotaci, není pro 
poskytovatele vhodné řešení. 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 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. Odstavec 2 proto požadujme odstranit bez náhrady.  

V důvodové zprávě je uvedeno: „Je však třeba vycházet z toho, 
že dotace a návratné finanční výpomoci musí jejich příjemce finančně 
vypořádat, a to u prostředků spolufinancovaných z rozpočtu Evropské 

Text byl přeformulován. 
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unie za rok, kdy bylo ukončeno financování příslušného projektu 
a u ostatních prostředků za rok, v němž byly prostředky poskytnuty.“ 

Nesouhlasíme s danou formulací ohledně termínů pro 
vypořádání projektu, neboť ex ante financovaným projektům může 
být vyplacena plná výše dotace ještě před ukončením realizace 
projektu. Dotace mohou být vypořádány se stáním rozpočtem až po 
ukončení realizace projektu.  

        Požadujeme, aby bylo dáno do souladu s výkladem § 2 odst. 5 
vyhlášky č. 367/2015, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 
3/2016: Projekt je ukončen, když je ukončeno jeho financování podle 
§ 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání. Financování je 
ukončeno, rozhodl-li o tom poskytovatel dotace. 

Tato připomínka je zásadní. 
 Z K § 14l (varianta I) 

Nesouhlasíme s tím, že „Rozhodnutí nabývá právní moci dnem 
doručení příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci.“ Při 
poskytování dotace je obvykle poskytována též veřejná podpora. Kurz 
pro přepočet výše veřejné podpory z Kč do EUR je platný ke dni 
poskytnutí, které nastává až s právní mocí. Pokud bude právní moc 
navázána na moment doručení rozhodnutí žadateli, což je moment, 
který poskytovatel nezná, budeme schopni výši veřejné podpory 
vypočítat až dodatečně po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Proto žádáme, aby byla právní moc rozhodnutí vázána na okamžik 
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na úrovni poskytovatele, nikoli 
na moment doručení příjemci. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  
Právní moc rozhodnutí musí 
být vázána na doručení 
příjemci. 
 
ROZPOR 
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 Z K § 14m (varianta I) 

Stanoví se, že „Rozhodnutí o námitkách musí být vydáno do 30 dnů 
ode dne jejich doručení poskytovateli.“  

Žádáme o doplnění možnosti prodloužit lhůtu analogicky s § 71 odst. 
3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nebo § 14 odst. 1 zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole, tedy možnost prodloužení o dalších 30 dní 
v případě, že se jedná o zvlášť složitý případ – tyto případy v praxi 
mohou nastávat a v takovém případě nebude možné o námitkách 
rozhodnout ve lhůtě pouhých 30 dnů.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Dána možnost prodloužení 
lhůty o 30 dnů. 

 D K § 14m (varianta I) 
Ve čtvrté větě je 2x slovo „rozhodovat“, žádáme o opravu. 

Akceptováno. 

 D K § 14m (varianta I) / § 14 odst. 15 (varianta II) 

Žádáme o doplnění možnosti autoremedury (obdobně jako je tomu 
v kontrolním řádu nebo v navrhované úpravě § 14e): „Není-li 
námitkám vyhověno ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, rozhodne 
o nich ten, kdo stojí v čele poskytovatele nebo jím pověřený vedoucí 
zaměstnanec poskytovatele.“ 

Dále žádáme o doplnění zamítnutí námitek, pokud byly podané 
opožděně, neoprávněnou osobou, nejsou opatřeny odůvodněním nebo 
z nich není zřejmé, proti jakému postupu poskytovatele směřují. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

 Z K § 14n odst. 1 (varianta I)  

V prostředí operačních programů financovaných zejména z ESIF 
(které sice nejsou jedinými dotační programy, ale přesto představují 
významný podíl poskytovaných prostředků) probíhá komunikace 

Akceptováno. 
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s žadateli a příjemci v podstatě výhradně prostřednictvím 
monitorovacího systému. Žádáme proto o doplnění dalšího způsobu 
doručování, a sice prostřednictvím monitorovacího systému dle 
zvláštního právního předpisu (tedy dle zákona č. 248/2000 Sb., o 
podpoře regionálního rozvoje). Tato připomínka je zásadní.  

 D K § 14n odst. 1 (varianta I)  

Upozorňujeme na chybu v terminologii - je zde uvedeno, že se 
doručuje mj. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
příjemce, nicméně ve fázi doplňování nebo odstraňování vad žádosti 
se ještě nejedná o příjemce, ale o žadatele. Žádáme o opravu. 

Text byl změněn. 

 D K § 14n odst. 2 (varianta I)  

Ve druhé větě je čárka navíc mezi slovy „výpomoci“ a „se“. 

Text byl změněn. 

 D K § 14o (varianta I)  

Má se tedy jednat o změnu rozhodnutí (změnovým rozhodnutím, 
nikoliv například jeho dodatkem?), a to opravdu pouze na základě 
žádosti příjemce? V odůvodněných případech by měl být oprávněn 
změnit rozhodnutí i poskytovatel, v opačném případě by byl 
v nerovném postavení, čemuž tak nebývá ani v případě právních stran 
při uzavírání smluvních vztahů (dohod). 

Změna rozhodnutí může i dnes 
nastat pouze na základě žádosti 
příjemce. 

 D K § 14p (varianta I)  

Je zde uvedeno, že prvním úkonem poskytovatele ve věci opravy je 
vydání opravného rozhodnutí. To může být chápáno tak, že příjemce 
proti opravnému rozhodnutí následně může vznést námitky, což dle 
našeho názoru postrádá logiku. Žádáme proto o vynětí této věty, 
případně o doplnění informace, že se na tento postup nevztahují 
ustanovení § 14m. 

Akceptováno. 
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 D K § 14q (varianta I)  

Pokud poskytovateli zbydou finanční prostředky, může je přidělit 
žadateli, jehož žádost původně neuspěla. V takovém případě má být 
dotace poskytnuta na základě nezměněné žádosti, což nepovažujeme 
za prakticky možné (minimálně dochází ke změnám období realizace 
projektu, případně kvůli zkrácení doby realizace ke snížení dotace 
atp.). Proto žádáme, aby zde bylo doplněno, že se dotace poskytne na 
základě původní nebo upravené žádosti.  

Akceptováno. 

 Z 2. K procesu poskytování dotací upozorňujeme, že výčet variant 
úpravy procesu poskytování dotací v RIA a důvodové zprávě není 
v souladu. Především však s popisem variant nesouhlasíme – varianta 
0 neznamená, že nebudou vznikat žádné požadavky na administrativní 
kapacity. Pokud nebude provedena žádná úprava, musí poskytovatelé 
aplikovat správní řád, protože neexistuje zvláštní procesní postup (viz 
§ 1 odst. 1 a 2 správního řádu). Jestliže tak poskytovatelé postupovat 
nebudou, budou vznikat náklady na soudní řízení a náhrady škody, 
soudy budou ukládat, aby byla provedena náprava (nové posouzení 
žádosti, povinnost rozhodnout o rozkladu atp.). Varianta 0 a varianta 
2, potažmo i varianta 3, jsou tak v zásadě totožné. Také dopady 
varianty 1 nebudou menší než dopady varianty 4, protože z režimu 
správního řádu je vyňata pouze fáze rozhodování o námitkách, celý 
zbývající proces je podřízen správnímu řádu. Nejnižší náklady s sebou 
tak nese varianta 4. Žádáme o úpravu.  

Tato připomínka je zásadní.   

Neakceptováno.   
 
ROZPOR 

 Z 3. 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 mají být hrazeny z rozpočtových 

Vysvětleno. 
Kromě MŠMT a MPSV žádná 
z dotčených kapitol nevyčíslila 
potřebu zvýšených výdajů a 
nárůstu personálních kapacit. 
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prostředků dotčených kapitol. Návrh úpravy procesu poskytování 
dotací však nutně povede také k potřebě navýšení administrativních 
kapacit a může mít i další finanční dopady, a to ve všech variantách, 
viz připomínka k variantám. Poskytovatelé dotací budou mít nové 
povinnosti, které dosud nevykonávali (pevně daný procesní postup, 
vydávání negativních rozhodnutí, opravné prostředky, a to jak 
odvolání/rozklady, 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 systémů takovým 
způsobem, aby bylo možné dotační proces v zákonem nastavené 
konečné podobě dotačními útvary realizovat. 

Tato připomínka je zásadní.  
 Z 4. Návrh vyvolá potřebu personálního navýšení. Pro příklad 

uvádíme, že v sociální oblasti znamená tato úprava také 
významnou administrativní zátěž - personální zajištění, navýšení 
prostředků dotačních programů. V gesci příslušné sekce 2 je 8 
dotačních titulů. V odboru 21 proces zajišťují tři pracovnice (chybí 
jeden úvazek ekonoma a osoby s právním vzděláním – nárůst 
rozhodnut s požadovaným odůvodněním). Lze očekávat nárůst ze 
současných 400 rozhodnutí na dalších přibližně 200 rozhodnutí 
se zdůvodněním o nepřidělení či částečném přidělení dotace 
(rozhodnutí o námitce či odvolání). Minimální navýšení je tedy o 
další 4 služební místa (pouze na personální zajištění by bylo nutné 
počítat s 3 úvazky metodika a POE (služba 13 PT; POE = Pracovník 
operativní evidence. Tento pracovník je na daném úseku zodpovědný 
za tvorbu PRV, tj. požadavků na rozpočtový výdaj, a v zásadě za 
přípravu platebních příkazů pro subjekty podpořené z daných 
dotačních titulů) a 1 služební místo právníka (14 PT).  

Materiál byl doplněn. 
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Odbor 22 disponuje 4 dotačními tituly (z nichž je jeden investiční) 
zajišťují v 2,5 úvazku POE a 3 úvazky metodika. Lze odhadovat, že 
nárůst na vypořádání se s námitkami či odvoláním po výběru bude 
vyžadovat navýšení o dalších 5 úvazků metodiků (13 PT) a 1 
služební místo právníka (14 PT).  Jen za sekci 2 se tedy jedná o 10 
služebních míst, z toho 8 PT 13 a 2 PT 14 s právním vzděláním. 

To, že by tato agenda měla být již nyní zajištěna, nemůže 
být ze strany MF požadováno (viz Závěrečná zpráva NKÚ 
k dotačnímu řízení na sociální služby z roku 2009, v níž je 
konstatováno, že je nutné buď co nejrychleji převést na kraje, nebo 
vytvořit zcela jiný systém, neboť administrace dotačního řízení pro 
5000 služeb a více jak 2,5 tis subjektů není možné v počtu 1,5 úvazku 
POE a 1 úvazek metodika zrealizovat). Od té doby přibyl jeden 
úvazek POE a 1 úvazek metodika. Nicméně nepřibyl ani jeden z N 
administrativních pracovníků a nepřibyl ani jeden z N právníků, kteří 
by měli zajišťovat nově upravené povinnosti poskytovatele dotace. 
Z předloženého návrhu lze dovozovat, že se MF domnívá, že 
současný počet systemizovaných míst na jednotlivých služebních 
úřadech je dostačující. S tímto zásadně nelze souhlasit. Aby např. 
sekce 2 mohla tuto agendu vykonávat, je potřeba v rámci systemizace 
od 1. 1. 2017 navýšit počet systemizovaných míst. Nelze také 
souhlasit s tím, že MPSV si má finanční krytí na systemizovaná místa 
uhradit ze svého současného rozpočtu. Předpokládáme, že MF v rámci 
systemizace od 1. 1. 2017 nebude blokovat nebo mít negativní 
stanovisko k navýšení počtu systemizovaných míst. 

Důrazně tedy požadujeme personální posílení zajištění 
agendy v tomto oboru státní služby na jednotlivých resortech.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh byl projednán 
s jednotlivými kraji i uvedeným 
svazem a sdružením. 
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Současně považujeme za vhodné, aby návrh byl projednán 
s Asociací krajů ČR, Svazem Měst a obcí ČR a Sdružením místních 
samospráv. 

Tato připomínka je zásadní. 
Ministerstvo zemědělství Z 1. Obecně k návrhu:  

Návrh zákona řeší 3 samostatné oblasti, přičemž pouze oblast vztahu 
správního řádu a procesu poskytování dotací je třeba s ohledem na 
rozsudek Nejvyššího správní soudu č.j. 9 Ads 83/2014-46 upravit v co 
nejkratší době.  
Požadujeme, aby zbylé 2 oblasti, tedy zavedení povinnosti státních 
fondů využívat rozpočtový systém pro přípravu a realizaci rozpočtu a 
zavedení povinnosti organizačních složek státu vázat prostředky 
státního rozpočtu na platy nebo služební platy, které odpovídají 
volným služebním místům, byly z návrhu zákona vypuštěny, aby 
jejich dopracování neblokovalo hladký průběh schválení změn v 
oblasti vztahu správního řádu a procesu poskytování dotací. Zbylé 2 
oblasti požadujeme po věcné stránce dopracovat a opětovně předložit 
do meziresortního připomínkového řízení.   

Akceptováno. 

 Z 2. K výběru navrhovaných variant pro oblast vztahu správního 
řádu a procesu poskytování dotací:  
MZe preferuje variantu II. Tento požadavek plně odpovídá dosavadní 
koncepci politiky MZe. 
Pro MZe je varianta I neakceptovatelná z důvodu její nekoncepčnosti. 
Důsledkem procesních ustanovení tvořících variantu I by bylo 
zbytečné prodlužování řízení o přiznání dotací nebo návratné finanční 
výpomoci. 
Jako odůvodnění odmítnutí varianty č. 1 níže uvádíme připomínky k § 
14g až 14r:  
 
• K § 14g až §14r: V případě přijetí varianty I by bylo třeba 

Vzato na vědomí. 
Ponecháno na rozhodnutí 
vlády. 
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odlišit postup pro programové financování od ostatních forem dotací 
(doplnit § 12 a § 13 zákona) o jednoznačně deklarovat, že na vydávání 
rozhodnutí o poskytování dotací v programovém financování se 
nevztahují ustanovení zákona uvedená v § 14. 
 
• K § 14i odst. 2: Vzhledem k tomu, že operujeme v rámci 
schváleného státního rozpočtu, se administrace v rozsahu stanoveném 
tímto ustanovením stává neúnosnou, pokud není stanoven termín pro 
podávání žádosti (např. žádost podaná ke konci měsíce listopadu 
apod.), a to i v případě, kdy je žádost podávaná na základě výzvy 
nebo bez předchozí výzvy.   
 
• K § 14k odst. 1 a 4:  
K odstavci 1 – rozhodnutí v případě programového financování může 
být vydáno až po naplnění všech podmínek k poskytnutí dotace, 
neboť projekt před vydáním rozhodnutí musí dle Pravidel pro žadatele 
a příjemce projít všemi příslušnými administrativními kroky a 
kontrolami. Rozhodnutí tak nelze vydávat bez zbytečného odkladu po 
přijetí žádosti. Požadujeme proto upravit text v uvedeném smyslu. 
K odstavci 4 - v tomto ustanovení není definováno „odeslání 
rozhodnutí na elektronickou adresu příjemce, popřípadě do jeho 
datové schránky“. Není zde uveden požadavek na ověření adresy 
příjemce či na kvalifikovaný elektronický podpis. Postup uvedený v 
návrhu neumožňuje poskytovateli dotace ověřit doručení konkrétnímu 
žadateli, neboť na emailovou adresu mohou mít přístup i jiné osoby 
než žadatel, např. rodinní příslušníci apod. V případě administrace v 
rámci programového financování je tento způsob vyloučený.     
Upozorňujeme, že komunikace mezi poskytovatelem a příjemcem 
dotace pouze elektronicky je vyžadována pouze u některých typů 
dotaci.  
Dále upozorňujeme na skutečnost, že ne všichni příjemci dotací 

Komplexní úprava 
programového financování je 
zvažována jako předmět úpravy 
některé z dalších novel 
rozpočtových pravidel. 
 
Termín pro podávání žádostí by 
si měli stanovit poskytovatelé, 
např. ve výzvách. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Doručování bylo upraveno. 
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(zemědělci, nestátní a neziskové organizace) jsou dostupní 
elektronickou cestou. Doporučujeme proto, zachovat i doručení v 
listinné podobě a zapracovat tento způsob doručení i do ustanovení 
14n odst. 1.  
 
• K § 14m: Ve zvlášť složitých případech je třeba upravit 
možnost prodloužení lhůty pro vyřízení námitek  
 
• K § 14n: Toto ustanovení požaduje kvalifikovaný elektronický 
podpis poskytovatele dotace. Tento požadavek však není uveden pro 
příjemce dotace. Doporučujeme zachovat i doručení v listinné 
podobě.  
Tato připomínka je zásadní. 

 
Akceptováno. 
 
 
Doručování bylo upraveno. 
 
 

 Z 3. K části materiálu oblast I - úprava vztahu správního řádu a 
procesu poskytování dotací 
 
Touto problematikou se Ministerstvo zemědělství zabývalo již v lednu 
2016 na základě dopisu ministra financí (čj. MZe 4250/2016-MZE, čj. 
MF MF-2376/2016/11-2). Přikláníme se k Variantě II po úpravě 
ustanovení § 14 odst. 15. Návrh úpravy § 14 odst. 15: 
„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. Proti oznámení se nelze odvolat. Na 
tento postup se správní řád nepoužije.“.   
 
Tato úprava je již obsažena v některých obecných podmínkách pro 
poskytnutí dotace v rámci resortu MZe a vychází ze zavedené praxe. 
Pokud by měl neúspěšný žadatel o dotaci nárok na opravný 
prostředek, zvýšila by se neúměrně administrativní zátěž dotčených 
zaměstnanců (včetně doprovodných nákladů jako např. poštovné).  

Vzato na vědomí. 
Ponecháno na rozhodnutí 
vlády. 
 
Navržená úprava § 14 odst. 15 
nebyla akceptována. 
ROZPOR 
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Tato připomínka je zásadní. 

 Z 6. K Závěrečné zprávě RIA: 
Požadujeme dopracovat závěrečnou zprávu hodnocení dopadů 
regulace (RIA) v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA) účinných od 3. února 2016. Nově doplněná 
část V. materiálu je formálně vyplněnou šablonou, která nepřináší 
žádné nové informace ani vysvětlení k návrhu zavedení nových 
povinností.  
 
Odůvodnění:  
a) Chybí zejména  
• jednoznačné vymezení definice problému novely (nyní je 
shodný s popisem stávajícího právního stavu),  
• vyhodnocení analýzy nákladů a přínosů (uvedení jednoho 
nákladu a jednoho obecného přínosu není vyhodnocením analýzy), 
• vyhodnocení analýzy dopadů na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty, 
• popis kroků nebo indikátorů, podle kterých bude realizován 
přezkum účinnosti regulace ihned po nabytí účinnosti zákona a 
nastavení intervalů pro další přezkum, a  
• podrobnější informace o konzultacích a výsledcích 
projednávání návrhů.   
Zavedení všech nových povinností znamená zvýšení administrativní 
zátěže a úpravy softwarů všech dotčených organizací. Tato 
připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Dle našeho názoru je RIA 
vypracovaná dostatečně. 
 
ROZPOR 

 D 1. Pro lepší orientaci v textu doporučujeme očíslovat všechny 
části materiálu. 

Materiál očíslovaný je. 

 D 4. K bodu 16 § 14l  
Navržené ustanovení doporučujeme zrušit, neboť Doručování probíhá 
v informačním systému Ministerstva pro místní rozvoj (MS2014+) 

Doručování bylo upraveno 
jinak. 
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nebo v informačním systému SZIF. K vydání a nabytí právní moci 
dochází v jeden okamžik a to elektronickým podepsáním. V ten samý 
moment odchází Rozhodnutí na účet příjemce na Portál farmáře. Již 
nedochází k zasílání prostřednictvím datové schránky ani poštou. 

 D 5. K bodu 16 § 14m 
Doporučujeme uvést, jak bude postupováno v případě, že námitka 
příjemce bude poskytovateli doručena déle jak 15. den ode dne 
doručení rozhodnutí.  

Akceptováno. 

 D K důvodové zprávě 
V obecné části v bodu 1 části I. na str. 1  
V poslední větě prvního odstavce doporučujeme nahradit slovo 
„správní“ slovem „správního“.  

Akceptováno. 

 D V obecné části bodu 6. na str. 7   
Doporučujeme doplnit ekonomické dopady v oblasti I. minimálně o 
informaci, že obě navrhované varianty přináší nové administrativní 
dopady v celém procesu poskytování dotací, nejen při zpracování 
uplatněných opravných prostředků neúspěšných žadatelů. 

Kromě MPSV a MŠMT nebyly 
dodány žádné číselné podklady. 

 D Ke zvláštní části obecně 
Většina bodů zvláštní části obsahuje pouze konstatování, jaká úprava 
je řešena příslušným novelizačním bodem. Chybí odůvodnění obsahu 
jednotlivých ustanovení předložené novely zákona.  

Bylo doplněno. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy  

Z 1. Obecně: Byť celý návrh vnímáme jako problematický, a to 
zejména co se týče variantního řešení úpravy dotačního řízení, 
přikláníme se k variantě I. Jsme nicméně přesvědčeni, že i varianta I 
by měla být upravena a dopracována, a to zejména v navrženém 
novelizačním bodě č. 16. Upozorňujeme také, že řešení navrhované ve 
variantě I koliduje se zákonem č. 130/2002 Sb., který mimo jiné 
upravuje mechanismus poskytování dotací na výzkum, vývoj a 
inovace, včetně způsobu rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí 
dotace. Variantu II k realizaci nedoporučujeme.  
 

Vzato na vědomí. Ponecháno 
na rozhodnutí vládě. 
 
 
Zákon č. 130/2002 Sb. je 
zvláštní právní předpis, a proto 
má jeho použití přednost před 
rozpočtovými pravidly. 
 
ROZPOR 
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Speciálně k ustanovením § 14g - 14r dodáváme, že dle našeho názoru 
by optimální varianta spočívala ve změně materiálu tak, aby nebyla 
vyloučena aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako takového (s 
výjimkou zásad činnosti správních orgánů - viz §14r), nýbrž toliko 
vyloučena aplikace jednotlivých taxativně vyjmenovaných částí 
správního řádu, které na dané řízení nelze použít.  

 Z 2. Obecně: Důrazně upozorňujeme, že v případě přijetí varianty I 
není možné zajistit celý proces bez navýšení systemizace a finančních 
prostředků k tomu nezbytných, případně bez zásadního přehodnocení 
dotační politiky státu s negativními dopady zejména na neziskový 
sektor. Požadujeme nejprve řádně vyčíslit náklady potřebné k zajištění 
realizace navrhované varianty a materiál upravit tak, aby jednotlivé 
kapitoly byly odpovídajícím způsobem navýšeny. 
 
I přes výše uvedené sdělujeme k jednotlivým variantám a jejich 
ustanovením následující: 

Dopady nebylo možné vyčíslit, 
neboť naprostá většina 
dotčených subjektů neuvedla 
konkrétní potřebu zvýšení 
personálních kapacit a výdajů 
na zajištění agendy. 
 
ROZPOR 

 Z 5. K variantě II, § 14 odst. 15: V ustanovení nejsou dostatečně 
upravena kritéria, lhůty a obsahové náležitosti pro vyhotovení a 
doručování písemného sdělení neúspěšnému žadateli. Zaslat oznámení 
žadateli o neposkytnutí dotace včetně odůvodnění „bez zbytečného 
odkladu“ je při větším počtu žádostí nereálné. Stejně tak rozhodování 
o námitkách je zde dle našeho názoru upraveno nedostatečně. Podle 
čeho se bude v tomto případě postupovat, pokud ne podle správního 
řádu, když v rozpočtových pravidlech žádný postup stanoven není? 
Taktéž je nesprávně určen orgán věcně příslušný k projednání námitek 
(viz připomínka k variantě I, § 14m). Nelze ani souhlasit s 
vyloučením celého správního řádu (včetně části I.) na negativní 
rozhodnutí o dotaci.  

Vzhledem k diskusím před 
vypracováním navrhované 
novely, bylo třeba nabídnout i 
„jednodušší“ variantu řešení 
problému. 
 

 Z 10. K variantě I, § 14g odst. 1: Označení účastníka řízení o 
poskytnutí dotace jako „příjemce“ považujeme za nesprávné. 

Neakceptováno. Označení 
„příjemce“ je používáno již 
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Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je „žadatel“. Příjemcem se 
míní až ten žadatel, jehož žádosti bylo vyhověno, resp. mu bylo 
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Požadujeme upravit. Stejně 
tak je třeba upravit i platné znění § 14 odst. 3, které též nesprávně 
hovoří o příjemci a v § 14i odst. 2. 

dnes. 
 
ROZPOR 

 Z 11. K variantě I, § 14i odst. 1: Z druhé věty tohoto ustanovení 
„Žádost podle věty první může být podávána na základě výzvy nebo 
bez předchozí výzvy.“ by bylo možné dovodit, že žádosti lze podat 
kdykoliv, a to ve všech případech. To však považujeme za 
problematické neb v řadě programů lze podávat žádost pouze na 
základě výzvy. Současně upozorňujeme, že považujeme za vhodné 
formulačně upravit odstavec druhý tak, aby jednoznačně odpovídal 
zdůvodnění uvedenému v důvodové zprávě, tedy že v případě, kdy je 
zřejmé, že poskytovatel bude rozhodovat o neposkytnutí dotace, 
nebude nezbytné žadatele vyzývat k opravě žádosti.  

Akceptováno. 

 Z 12. K variantě I, § 14i odst. 2: Na základě tohoto ustanovení je 
možné žadatele vyzvat k odstranění nedostatků žádosti, „je-li to 
důvodné“, s určením přiměřené lhůty. Upozorňujeme, že považujeme 
za vhodné formulačně upravit odstavec druhý tak, aby jednoznačně 
odpovídal zdůvodnění uvedenému v důvodové zprávě, tedy že v 
případě, kdy je zřejmé, že poskytovatel bude rozhodovat o 
neposkytnutí dotace, nebude nezbytné žadatele vyzývat k opravě 
žádosti.  

Akceptováno. 

 Z 13. K variantě I, § 14j: Pokud by byla zvolena varianta I, pak 
považujeme za nejvhodnější, aby na rozhodnutí o poskytnutí dotace i 
na rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace bylo třeba 
aplikovat ustanovení správního řádu o rozhodnutí (§ 67 a násl.), neboť 
samostatná úprava v rozpočtových pravidlech by pak byla 
nadbytečná. 

Neakceptováno. 
Nevidíme důvod nepoužít 
zvláštní právní úpravu. 
 
ROZPOR 

 Z 14. K variantě I, § 14j odst. 1: Dle našeho názoru není nutné, aby i 
v případě nevyhovění žádosti bylo vydáváno přímo „rozhodnutí“. 

Neakceptováno. 
Podle našeho názoru není 
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Domníváme se, že méně formální „vyrozumění o nevyhovění žádosti“ 
by bylo vhodnější. Dle našeho názoru by požadavky na obsah 
rozhodnutí uvedené v § 14j varianty I měly být zahrnuty (v případě 
jejího přijetí) v § 14 odst. 4; je zbytečné část ustanovení týkajících se 
rozhodnutí popisovat v § 14 a další v § 14j.  

rozhodující, jak bude dokument 
označen. 
 
ROZPOR 

 Z 15. K variantě I, § 14k odst. 1 a 2: S ohledem na složitost 
dotačního řízení stanovení jakékoliv lhůty pro vydání rozhodnutí není 
reálné (poskytovatel je např. povinen vyčkat, než uplyne lhůta pro 
podávání žádostí v tom kterém programu a následně ze všech došlých 
žádostí vybrat ty, které budou podpořeny). Navíc lhůty stanovit bez 
zbytečného odkladu a pak toto negovat v dalším odstavci, kterým se 
řeší situace, kdy není možné vydat rozhodnutí bez zbytečného 
odkladu je nelogické, navíc v situaci, kdy je zjevné, že druhá varianta 
bude nejčastějším jevem. Nadto pokud vydá poskytovatel rozhodnutí 
a příjemce prokáže, že jej vydal tak, že není možné splnit účel, bylo 
by takové rozhodnutí v rozporu se zákonem a muselo by být zahájeno 
řízení o odnětí dotace se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Navíc 
takové ustanovení přenáší odpovědnost za dodržení lhůty pro splnění 
účelu na poskytovatele, přestože příjemce je principiálně odpovědný 
za splnění stanovených podmínek. Požadujeme vypustit. 

Bylo přeformulováno. 

 Z 16. K variantě I, §14k odst. 3: Ustanovení váže vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na uplynutí 30 dnů ode dne ukončení rozdělení 
finančních prostředků. Nelze vázat běh lhůty pro vydání rozhodnutí 
ve věci na pro žadatele neurčitý okamžik, tedy okamžik ukončení 
rozdělení finančních prostředků. Je též nezbytné upozornit na situaci, 
se kterou počítá § 14q, tedy situaci dostatečných finančních 
prostředků, které jsou dále rozdělovány, popřípadě na situaci, kdy 
nedošlo k rozdělení všech finančních prostředků. Nelze akceptovat 
vázání lhůty na okamžik, který je zcela na subjektivní vůli 
poskytovatele dotace. Kromě toho ustanovení § 14m prakticky 
znemožňuje poskytovateli rozdělit celou vyčleněnou částku do doby, 

Neakceptováno, ale bylo 
přeformulováno jinak. 
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než budou vypořádány případné námitky. Navrhujeme vypustit a 
ponechat stanovení lhůty podle správního řádu (například podle řízení 
o výběru žádosti) nebo jednoznačně vymezit počátek běhu lhůty. 

 Z 17. K variantě I, §14k odst. 4, § 14n: K navrhované úpravě 
doručování je nezbytné uvést, že otázka doručování je upravena 
správním řádem a měla by být tato úprava aplikována na řízení o 
dotacích. Nadto je úprava konstruována v neprospěch žadatelů o 
dotace. Dále upozorňujeme, že ustanovení § 14k odst. 4 a § 14n jsou 
vzájemně rozporná, neboť okamžik vydání rozhodnutí je stanoven 
výhradně k okamžiku odeslání rozhodnutí elektronicky či datovou 
zprávou. Ustanovení § 14n však upravuje také možnost doručování 
rozhodnutí v listinné podobě (předpokládejme poštovní službou) na 
výslovnou žádost žadatele. Takové rozhodnutí by však tedy nemohlo 
být formálně vydáno. Nad rámec se též domníváme, že by systém 
doručování měl respektovat stávající praxi, kdy je doručováno 
například prostřednictvím informačních systémů. Způsob doručování 
by mohl být stanoven například ve výzvě. 

Akceptováno. 
Doručování bylo upraveno 
jinak. 

 Z 18. K variantě I, § 14l: S ohledem na navrhovanou konstrukci 
nabytí právní moci rozhodnutí není zřejmé, jakou právní povahu mají 
navrhované námitky proti rozhodnutí. Uvedené považujeme za 
nesystémové. Rovněž v otázce právní moci by tedy měl být aplikován 
správní řád, podle kterého je možné i určení předběžné vykonatelnosti 
rozhodnutí. Navrhujeme vypustit nebo upravit ve smyslu připomínky. 

Neakceptováno. Bylo 
přeformulováno dle připomínek 
jiných připomínkových míst. 
 
ROZPOR 

 Z 19. K variantě I, § 14m: V návaznosti na připomínku k § 14l je 
nutno blíže upravit právní povahu námitek, jakožto prostředku obrany 
proti rozhodnutí. Dále je nezbytné konkretizovat podmínky řízení o 
námitkách a osoby k tomu příslušné. Nelze pověřit řízením o 
námitkách jiného vedoucího zaměstnance poskytovatele. Požadujeme 
upravit ve smyslu výše uvedeném. 

Akceptováno. 

 Z 20. K variantě I, § 14p: V ustanovení se uvádí, že pokud se bude 
oprava zřejmých nesprávností týkat výroku rozhodnutí, bude 

Bylo změněno. 
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vydáváno opravné rozhodnutí. Z uvedené ustanovení však nevyplývá, 
jaký akt bude vydáván v případě jakékoliv jiné opravy.  

 Z 25. K variantě I a II, Účinnost: Vyslovujeme zásadní nesouhlas s 
určením dne účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni 
vyhlášení u ustanovení čl. I bodů 5-9 (resp. 5-10 a 16). Na přípravu a 
realizaci činností dle těchto ustanovení musí mít jednotlivé kapitoly 
dostatečný časový prostor a to vzhledem ke zvýšení nárůstu 
administrativní náročnosti dotačních řízení a případné změny 
systemizace a organizační struktury. 

Neakceptováno. Panuje 
všeobecná shoda, že novela 
musí být přijata co nejdříve 
(úkol uložený na Radě ESIF). 
 
ROZPOR 

 Z 26. Obecně k části V, Hodnocení dopadů regulace (RIA): Návrh 
právní úpravy poskytování dotací považujeme za celkově 
nedostatečně odůvodněn a požadujeme dopracování zprávy RIA. RIA 
by měla identifikovat všechny jednotlivé problémy, celkově 
obsahovat hlubší rozbor problematiky a současně například rozlišovat 
nárokové a nenárokové dotace a to i z pohledu rozhodování 
Nejvyššího správního soudu apod. 
Dále se ministerstvo rozhodlo provést předběžný odhad nákladů na 
vyhotovení rozhodnutí o neposkytnutí dotace v rámci jednoho z jím 
vyhlašovaných programů. Vyhotovení 503 typizovaných „rozhodnutí“ 
o neposkytnutí dotace (text odůvodnění se neměnil pro co největší 
zjednodušení a urychlení procesu) trvalo jednomu zaměstnanci 16 dní, 
přičemž  při průměrném platu by mzdové náklady činily 38.600,- Kč. 
Dále vzniknou i materiální náklady spojené s vyhotovením rozhodnutí 
a jejich následným odesláním jednotlivým žadatelům. I přesto, že se 
jedná o hodnocení dopadů regulace takto zásadní přehled a posouzení 
z hlediska administrativní náročnosti v předložené RIA chybí. 

Akceptováno, RIA byla 
doplněna. 

 Z 27. K části V, Hodnocení dopadů regulace (RIA), bod 1.2.: Není 
řádně uveden popis problému v bodu 1.2, neboť to, že se objevily 
požadavky na novelizaci a diskuse nad rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu 9 Ads 83/2014-46 samo o sobě důvodem předložení 
právní úpravy být nemůže. Ve vztahu k judikatuře Nejvyššího 

Neakceptováno. Panuje 
všeobecná shoda, že novela 
rozpočtových pravidel řešící 
vztah správního řádu a 
poskytování dotací musí být 
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správního soudu požadujeme doplnit na jaké jeho požadavky je 
reagováno, jaký problém ze závěru Nejvyššího správního soudu 
vyplývá, a co a jakým způsobem má být upraveno, aby bylo dosaženo 
odstranění problému. 

přijata co nejdříve (úkol 
uložený na Radě ESIF).  
 
ROZPOR 

 Z 28. K části V, Hodnocení dopadů regulace (RIA), bod 1.3.: Není 
řádně popsán stávající stav, resp. jeho hodnocení, neboť z uvedeného 
popisu žádný problém ani nedostatek stávající právní úpravy 
nevyplývá. Požadujeme přepracovat a uvést skutečné zhodnocení 
stávající právní úpravy. 

Neakceptováno. Dle našeho 
názoru je popis dostatečný. 
 
ROZPOR 
 
 

 Z 29. K části V, Hodnocení dopadů regulace (RIA), bod 1.5.: Není 
uveden řádně popis cílového stavu, tedy toho, co má být novelizací 
dosaženo. Je pouze vágně uvedeno, že je nutné zajistit, aby dotace 
mohly být včas poskytnuty, aby zejména neúspěšní žadatelé byli 
informováni, že dotaci nebo návratnou finanční výpomoc neobdrželi, 
byly jim sděleny důvody tohoto rozhodnutí a měli určitou možnost 
obrany proti tomuto rozhodnutí. To však je již nyní ze strany 
poskytovatelů zajištěno a vyplývá to z podstaty věci, tedy žádosti o 
dotaci a obecné povinnosti správního orgánu na žádosti reagovat. 
Není odůvodněno z jakého důvodu mají mít žadatelé možnost obrany 
proti neposkytnutí dotace, když na dotaci není právní nárok. 
Požadavek, resp. závěr Nejvyššího správního soudu je ten, že musí 
být zajištěn řádný, transparentní a nediskriminační proces 
rozhodování o žádosti o dotaci a ten může být přezkoumáván. To ale 
možnost obrany daná příjemci sama o sobě nezajišťuje. Požadujeme 
doplnění bodu 1.5. ve smyslu výše uvedeném a tak, aby z něj byla 
patrná vazba stanovených cílů na požadavky Nejvyššího správního 
soudu, resp. na identifikované a řádně popsané problémy v bodu 1.2. 

Neakceptováno. Dle našeho 
názoru je popis dostatečný. 
 
ROZPOR 

 Z 30. K části V, Hodnocení dopadů regulace (RIA), bod 3: 
Vyhodnocení nákladů a přínosů je omezeno pouze na uvedení 
zakotvení povinnosti poskytovatele vydat rozhodnutí o neposkytnutí 

Neakceptováno. Dle našeho 
názoru je popis dostatečný. 
ROZPOR 
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dotace, možnosti obrany příjemce a na požadavky na navýšení 
pracovních míst na straně poskytovatelů. Není však uvedeno, v čem 
spočívá skutečný přínos z hlediska systému poskytování dotací, tzn., 
přínos k jeho zlepšení a zefektivnění oproti stávajícímu stavu. 
Požadujeme část 3 v tomto smyslu doplnit a dopracovat. 

 

 Z 31. K části V,  Hodnocení dopadů regulace (RIA), bod 8: V této 
části RIA je uvedeno, že předložená právní úprava nebude mít dopady 
na podnikatelské prostředí a dopady na veřejné rozpočty uvádí pouze 
velmi kuse. To však zcela neodpovídá realitě. Jakékoliv nastavení 
limitujících pravidel pro rozhodování vede ke zvýšení nároků na 
administraci a prodloužení celého procesu. Zpomalení poskytování 
dotací má negativní vliv na objem jejich čerpání, tj. dopad na veřejné 
rozpočty i na podnikatelskou sféru, neboť i do této sféry jsou 
prostředky uvolňovány jak přímo v podobě dotací, tak i nepřímo v 
podobě dodávek pro realizované projekty. Pokud bude zpožděno 
vyplácení dotací, pak takový stav má nesporně vliv na podnikatelskou 
sféru. Požadujeme RIA doplnit o řádnou analýzu dopadů. 

Neakceptováno. Dle našeho 
názoru je popis dostatečný. 
 
ROZPOR 

Úřad vlády - Ministr pro 
lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu 

Z VARIANTA I 
 
1. Novelizační bod 16, § 14g odst. 3 
 
Navrhuje se upravit, že řízení se vede v českém jazyce. Z pohledu 
ochrany práv příslušníků národnostních menšin, k nimž se Česká 
republika zavázala, by však za jistých okolností mohlo být žádoucí 
umožnit i podání žádosti v jazyce menšiny. Jakkoli je pro praxi taková 
úprava nepraktická až neschůdná, navrhujeme doplnit do odst. 3 
odkaz na zvláštní zákon. Případná odchylná úprava, pokud by 
vyvstala její aktuální potřeba, by pak byla řešena zvláštním zákonem. 
Navrhujeme tedy uvést § 14g odst. 3 ve znění: 
 
3) Řízení je vedeno v českém jazyce, nestanoví-li zvláštní zákon 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAD4JHBGD)



102 

 

jinak. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Z 2.          Novelizační bod 16, § 14i 
 
Novelizační bod nereflektuje skutečnost, že podstatná část dotací je 
rozdělována v rámci programů. I v případě dotací, které jsou 
poskytovány výlučně ze státního rozpočtu (ne např. z fondů EU), je 
potřeba oddělit pravidla pro dotace programové a dotace 
„individuální“ (mimoprogramové). Pro poskytovatele, kteří poskytují 
programové dotace, by bylo v praxi naprosto devastující, pokud by 
museli zahajovat i řízení o žádostech, které přicházejí mimo program 
(např. po uplynutí lhůty pro podání žádostí v programu). Jako 
nejjednodušší řešení se ukazuje omezit podání žádosti o dotaci, které 
bude mít za následek zahájení řízení o dotaci, pouze na základě 
výzvy. V praxi by tak existovaly výzvy programové (pro předem 
neurčené žadatele, kteří splňují kvalifikační předpoklady) a výzvy 
individuální, na jejichž základě by mohlo být postupováno v 
případech, kdy je potřeba řešit toliko zvláštní, individuální situaci. 
Komunikace, kterou se žadatelé obrací na poskytovatele s prosbou o 
individuální podporu, by tak byla považována nikoli za návrh na 
zahájení řízení o dotaci, ale za běžnou komunikaci s úřadem, která se 
řídí pravidly dobré správy, a to až do doby, kdy poskytovatel vyzve 
konkrétní subjekt (individuálního žadatele) k podání žádosti o dotaci. 
Pro zachování transparentnosti vydávání státních prostředků by bylo 
žádoucí výzvu i v tomto případě zveřejnit, 
 
Současně upozorňujeme na skutečnost, že v případě poskytování 
programových dotací ze státního rozpočtu je potřeba dát 
poskytovatelům mandát (kompetenci, zmocnění), aby podrobněji 
upravili pravidla, kterými se žadatelé budou řídit. Jde zejména o 
vymezení okruhu oprávněných osob k podání žádosti, lhůtu pro 

Akceptováno. 
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podání žádosti, formu podání žádosti (např. použití webové aplikace), 
účel, na který lze žádat, uznatelné náklady etc. Z hlediska 
transparentnosti je žádoucí rovněž předem zveřejnit kritéria hodnocení 
žádostí. Jde o otázky, které nemohou rozpočtová pravidla při 
současném decentralizovaném poskytování dotací řešit. Tato pravidla 
pro žadatele / příjemce dotací ze státního rozpočtu dnes existují a jsou 
v praxi různě označena (např. metodika, pokyny, směrnice). V 
současné době je však problematické, jaký je jejich právní základ, a 
zda jsou pro žadatele / příjemce závazná. Do samotného rozhodnutí, 
které může teoreticky obsáhnout pravidla pro příjemce, nelze logicky 
pojmout pravidla pro žadatele. Navrhujeme proto řešit tuto otázku 
alespoň v minimální podobě tak, že výzva (s níž návrh počítá), bude 
obsahovat tyto podmínky anebo odkazovat na tyto podmínky.  
 
Dále je potřeba z pohledu praxe řešit otázku tzv. nepřijatelných 
žádostí, tedy žádostí odmítnutých z formálních důvodů a dále 
neposuzovaných (např. žádost je doručena po lhůtě pro podávání 
žádostí, o žádost žádá subjekt, který není způsobilý k podání žádosti z 
hlediska právní formy, žádost není podepsána statutárním zástupcem 
nebo zmocněncem, žádost je zmatečná apod.). Navrhujeme, aby 
nedodržení podmínek přijatelnosti žádosti určených poskytovatelem 
dotace ze strany žadatele mělo za následek, že dotační řízení nebude 
zahájeno. Vyčkávat v této situaci s oznámením o zamítnutí dotace až 
do doby, kdy budou všechny žádosti vyhodnoceny a bude o nich 
rozhodnuto, je zjevně neefektivní a pro žadatele také zavádějící, 
protože nejsou včas informováni o tom, že jejich žádost není dále 
posuzována. 
 
S cílem předejít vydávání částečně negativních rozhodnutí a následně 
tak řešit řadu námitek, navrhujeme dále upravit postup tak, že žadatel 
může na základě doporučení poskytovatele žádost upravit. Pokud 
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upravené žádosti poskytovatel plně vyhoví, bude tato situace 
považována za stejnou, jako kdyby poskytovatel vyhověl plně 
původní žádosti. Pro funkčnost však bude muset být zachována v této 
fázi neformální komunikace (např. elektronicky), webovou aplikací. 
 
Požadujeme uvést § 14i ve znění: 
 
§ 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. Žádost podle věty 
první může být podávána pouze na základě výzvy. Poskytovatel 
dotace, který poskytuje dotace v rámci programu, zajistí zveřejnění 
výzvy způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ve výzvě uvede 
rovněž okruh oprávněných žadatelů, lhůtu pro podání žádostí, účel, 
kterého má být poskytnutím dotace dosaženo, a další pravidla, jimiž 
se žadatel a příjemce dotace řídí.  
(2) Nedodržení pravidel pro podání žádosti ze strany žadatele, který 
žádá o dotaci v rámci vyhlášené výzvy, má za následek, že řízení o 
dotaci není zahájeno. Pravidla přijatelnosti žádosti oznámí 
poskytovatel dotací ve výzvě. Není-li řízení o poskytnutí dotace na 
základě předložené žádosti zahájeno z důvodu nenaplnění podmínek 
přijatelnosti, informuje o tom poskytovatel žadatele bez zbytečného 
odkladu.  
(3) Nemá-li žádost, která nebyla vyřazena podle odst. 2, požadované 
náležitosti nebo trpí-li jinými odstranitelnými vadami, vyzve 
poskytovatel žadatele k doplnění žádosti nebo k odstranění jejích vad, 
je-li to důvodné a poskytne k tomu příjemci přiměřenou lhůtu. Je-li 
žádost podána v rámci programu, zohlední poskytovatel při stanovení 
lhůty rovněž potřebu včasného vydání rozhodnutí o poskytnutí dotací 
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pro všechny příjemce v programu. Podaná žádost může být příjemcem 
vzata zpět, a to až do dne vydání rozhodnutí. 
(4) Žadatel může žádost na základě doporučení poskytovatele upravit. 
V případě, že poskytovatel plně vyhoví upravené žádosti, má se za to, 
že žádosti plně vyhověl. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Z 3. Novelizační bod 16, § 14 k, odst. 4 
Navrhované elektronické vydávání rozhodnutí v případě, že příjemce 
dotace nemá zřízenou datovou schránku, je pro nás nepřijatelné, 
protože zásadním způsobem snižuje právní jistotu. Právní moc 
rozhodnutí nastává doručením, doručení běžného emailu, jehož 
přílohou by bylo rozhodnutí podepsané statutárním zástupcem, 
takovou jistotu nedává. Dílčí otázky, které vyvstávají, jsou např.: na 
kterou emailovou adresu musí být rozhodnutí zasláno, na adresu 
statutárního zástupce či zmocněnce, z jaké adresy má být rozhodnutí 
odesláno (např. jednotlivý dotační pracovník/ce anebo jednotná 
emailová adresa za poskytovatele); co, když je rozhodnutí odesláno, 
ale chybou na straně příjemce nedoručeno (přeplněná schránka apod.). 
V řadě situací tak ve výsledku může být sporné, zda příjemci bylo 
rozhodnutí doručeno.  
 
Požadujeme proto uvést § 14k, odst. 4 ve znění: 
 
(4) Vydáním rozhodnutí se rozumí jeho odeslání do datové schránky 
žadatele nebo odeslání rozhodnutí v listinné podobě na adresu 
žadatele. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení bylo upraveno 
jinak. 
 

 Z 4. Novelizační bod 16, § 14m 
 
O poskytnutí dotace rozhoduje zpravidla statutární zástupce (ten, kdo 
stojí v čele poskytovatele). V dotačním řízení se rozdělují velké 

Neakceptováno. Při velkém 
množství žádostí by došlo 
k zahlcení statutárního 
zástupce. Akceptováním 
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finanční prostředky a není žádoucí, aby se takto dělo mimo vůli a 
odpovědnost statutárního zástupce poskytovatele. Rozhoduje-li o 
dotaci statutární zástupce, není možné svěřit rozhodování o námitkách 
podřízenému vedoucímu pracovníkovi. Navrhujeme, aby o poskytnutí 
(neposkytnutí dotace) rozhodoval statutární zástupce a o námitkách 
rovněž statutární zástupce v procesu autoremedury. Je na statutárním 
zástupci, aby si zajistil zpracování kvalifikovaných a nezaujatých 
podkladů a objektivně posoudil situaci, např. tím, že pověří 
vyhotovením podkladů jiný útvar, než ten, který dotační řízení přímo 
administruje. 
 
Lhůta 15 dnů je nepřiměřeně dlouhá, navrhujeme její zkrácení. 
 
Navrhujeme uvést § 14m ve znění:  
 
§ 14m 
Námitky 
 
Proti rozhodnutí může příjemce do 10 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí podat poskytovateli námitky. Námitky nemají odkladný 
účinek. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele. 
Rozhodnutí o námitkách musí být vydáno do 30 dnů ode dne jejich 
doručení poskytovateli. Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat 
žádný opravný prostředek. 
Tato připomínka je zásadní. 

připomínky bychom se dostali 
do rozporu s jinými 
připomínkovými místy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

 Z 5. Novelizační bod 16, § 14n 
Jak již bylo uvedeno výše, navrhované elektronické vydávání 
rozhodnutí v případě, že příjemce dotace nemá zřízenou datovou 
schránku, je pro nás nepřijatelné, protože zásadním způsobem snižuje 
právní jistotu. Právní moc rozhodnutí nastává doručením, doručení 
běžného emailu, jehož přílohou by bylo rozhodnutí podepsané 

Doručování bylo upraveno 
jinak. 
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statutárním zástupcem, takovou jistotu nedává. 
 
Pro praxi bude také problematické doručování jen do vlastních rukou 
zmocněnce nebo zástupce statutárního orgánu, protože to může řízení 
velmi prodlužovat. Navrhujeme upravit doručování základního 
dokumentu, jímž je rozhodnutí o poskytnutí dotace tak, aby mohlo být 
doručeno alternativně do datové schránky anebo v listinné podobě 
(např. Českou poštou s dodejkou na adresu organizace). 
 
Požadujeme uvést § 14 odst. 2 v uvedeném znění: 
 
(2) Rozhodnutí se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě do 
datové schránky příjemce anebo v listinné podobě na jeho adresu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Z VARIANTA II 
 
K variantě II nemáme konkrétní připomínky. Obecné stanovisko k 
variantám uvádíme níže. 
Zásadní připomínka 
Preferujeme co nejjednodušší speciální úpravu ve vztahu ke 
správnímu řádu. 

Vzato na vědomí. 

 D Připomínka: 
Obecně 
Vyjádření k variantám na řešení úpravy procesního postupu při 
rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
      V této věci navazujeme na dopis ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu ze dne 17. února 2016, kterým bylo na 
základě žádosti ministra financí zaujato stanovisko k řešení předmětné 
právní úpravy. 
      V této souvislosti musíme konstatovat, že návrh úpravy 
procesního postupu poskytovatelů dotací ani v jedné z předložených 

Ustanovení § 14r bylo 
upraveno. 
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variant tomuto stanovisku neodpovídá. 
      Kladně hodnotíme pokus o speciální úpravu obsaženou  
ve variantě I, která však nadále vykazuje zásadní nedostatky, a to v 
tomto směru: 
Čl. I bod 16 - § 14r stanoví, že na speciální úpravu řízení ve věcech 
poskytování dotací obsaženou v tomtéž bodě v § 14g až 14g se 
„nevztahují obecné předpisy o správním řízení, s výjimkou základních 
zásad činnosti správního orgánu“. 
V této souvislosti upozorňujeme na to, že takto formulované 
ustanovení znamená, že se nepoužijí pouze části druhá a třetí 
správního řádu, které mají charakter „obecných předpisů  
o správním řízení“. Pro tento případ pak správní řád v § 177 odst. 2 
stanoví, že pokud správní orgán provádí úkony, na které se nevztahují 
části druhá a třetí SŘ, postupuje obdobně podle části čtvrté SŘ. 
V části čtvrté SŘ § 154 je pak uveden výčet ustanovení částí druhé a 
čtvrté SŘ, které se na postup správního orgánu v tomto případě 
použijí. 
Varianta I nerespektuje tuto úpravu, neboť například v § 14h je 
upraveno vyloučení z projednávání a rozhodování věci z důvodů 
podjatosti, přičemž ve smyslu výše cit. § 154 se má v daném případě 
použít § 14 SŘ, který rovněž upravuje otázku podjatosti. V daném 
věci by pak platila dvojí úprava, což je z hlediska zásady právní 
jistoty nepřípustné. 
 
Totéž platí například i o § 14g a 14n obsažených v bodě 16 čl. I 
návrhu zákona. 
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