
V. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) - shrnutí 
 
 

1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo financí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 
Prvním dnem měsíce následujícího po dni 
vyhlášení 
 

Implementace práva EU:  Ne 
2. Cíl návrhu zákona  
Cílem návrhu je úprava procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního 
rozpočtu.  
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 
Dopady ve formě zvýšených výdajů ze státního rozpočtu mohou být způsobeny podrobnější 
úpravou procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí. Zejména jde o povinnosti 
související s rozhodnutím o neposkytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a s případným 
vyřizováním námitek proti tomuto rozhodnutí. Tyto dopady však nebudou rozděleny rovnoměrně 
mezi jednotlivé poskytovatele dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. 
 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE  
3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: NE 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE 
3.5 Sociální dopady: NE 
3.6 Dopady na spotřebitele: ANO  
3.7 Dopady na životní prostředí: NE 
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 
3.10 Korupční rizika: NE 
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech je obecná právní norma, která upravuje 
tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu, státního rozpočtu 
a státního závěrečného účtu, příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní finanční aktiva 
a pasiva, finanční hospodaření organizačních složek státu, zařízení státu majících obdobné 
postavení jako organizační složka státu, a státních příspěvkových organizací, finanční 
kontrolu, podmínky zřizování státních fondů, způsob řízení státní pokladny a řízení 
státního dluhu, hospodaření s prostředky soustředěnými v Národním fondu. 

 
1. Důvod předložení a cíle  
 
1.1 Název  
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů. 

1.2 Definice problému  
 
Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je upraveno v § 14 rozpočtových 
pravidel. Je zde upravena žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a 
rozhodnutí o jejich poskytnutí včetně jeho náležitostí. Při vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace nebo návratné finanční výpomoci je vyloučeno použití správní řádu a soudní přezkum 
rozhodnutí. 

V současné právní úpravě je uvedeno, že vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace 
nebo návratné finanční výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které obsahuje požadované 
náležitosti. Na výše uvedená rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je 
vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Všeobecně rozšířený výklad tohoto ustanovení byl 
takový, že vyloučení správního řádu a soudního přezkumu se vztahuje jak na pozitivní, tak i 
negativní rozhodnutí (v případě nevyhovění žádosti nemá neúspěšný žadatel možnost využít 
proti rozhodnutí poskytovatele žádné opravné prostředky). Při projednávání novel 
rozpočtových pravidel se však objevily požadavky na úpravu procesu poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Tento problém začal být více 
diskutován po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu 9 Ads 83/2014-46.  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je upraveno v § 14 rozpočtových 
pravidel. Je zde upravena žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a 
rozhodnutí o jejich poskytnutí včetně jeho náležitostí. Při vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace nebo návratné finanční výpomoci je vyloučeno použití správní řádu a soudní přezkum 
rozhodnutí. 

V současné právní úpravě je uvedeno, že vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace 
nebo návratné finanční výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které obsahuje požadované 
náležitosti. Na výše uvedená rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je 
vyloučeno jeho soudní přezkoumání.  
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty jsou poskytovatelé dotací a návratných finančních výpomocí ze státního 
rozpočtu, a to ti, kteří neposkytují dotace podle speciální právní úpravy (např. zákon 
č. 130/2002 Sb.). Jde tedy zejména o ministerstva, Úřad práce a Českou rozvojovou agenturu. 
Dále jsou dotčenými subjekty příjemci dotací nebo návratných finančních výpomocí ze 
státního rozpočtu. 

1.5 Popis cílového stavu  
 
Cílem navrhované právní úpravy je obecně akceptovaná úprava procesu poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Tato právní úprava by měla umožnit, 
aby dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu mohly být vzhledem 
k plnění jejich účelu a k povinnosti je finančně vypořádat včas poskytnuty. Na druhé straně je 
třeba, 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. 

1.6  Zhodnocení rizika  
 
V případě nepřijetí změn právní úpravy v oblasti poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí ze státního rozpočtu je rizikem možný tlak na používání správního řádu při 
uvedené činnosti, a to bez jakýchkoliv výjimek. Při plné aplikaci správního řádu by mohlo 
dojít k podstatnému ztížení až znemožnění jakoukoliv dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc v potřebném termínu poskytnout. Rovněž není jasné, jak by k této problematice 
přistupovaly soudy. 

2. Návrh variant řešení 
 
Vzhledem k poměrně velkému počtu poskytovatelů dotací byli počátkem roku 2016 osloveni 
poskytovatelé dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a byly s nimi 
konzultovány následující varianty řešení:  

V 0 - Ponechat současnou úpravu.  
 
V 1 - Doplnit do § 14 nový odstavec 14 ve znění: 
„(14) 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.“. 
 
V 2 - Upravit zjednodušené řízení v tomto znění:       
Doplnit do § 14 nový odstavec 14 ve znění: 
„(14) Nevyhoví-li poskytovatel 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, kdy informaci obdržel, 
podat poskytovateli proti tomuto opatření písemné námitky. O námitkách rozhoduje ten, kdo 
stojí v čele poskytovatele, nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec poskytovatele. Proti 
rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. Na postup podle věty první až páté se správní řád 
nepoužije“.      
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V 3 - Podřídit poskytování dotací správnímu řádu. 
 
V 4 - Podřídit poskytování dotací správnímu řádu s vynětím některých jeho ustanovení. 
 
Výsledek konzultací je obsažen v následující tabulce: 

Oslovený subjekt 
 

Preferovaná varianta Poznámka / komentář 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Žádná z nabízených 
variant 

MS navrhuje „legislativní řešení 
obsahující zásadu správního 
přezkumu rozhodnutí o neposkytnutí 
dotace nebo NFV“ 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

V 2 (krátkodobě ano, nelze 
považovat za dlouhodobé 
řešení; potřeba 
dopracování) 

MMR chce přímo v RP upravit 
postup pro poskytování dotací + 
odkazy na konkrétní ustanovení 
správního řádu 

Ministerstvo životního 
prostředí 

V 2 MŽP považuje ostatní varianty za 
nepřijatelné, chce i výluku soudního 
přezkumu   

Ministerstvo 
zdravotnictví 

V 0 nebo V 1 MZD odmítá ostatní varianty kvůli 
předpokládanému nárůstu 
administrativy 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Žádná z nabízených 
variant, ale komentář se 
nejvíce přibližuje V 4 

Ano – část I. správního řádu, ne – 
část II. a III. správního řádu, ale 
výhrady 

Ministerstvo dopravy V 4 MD preferuje jednoinstanční řízení + 
soudní přezkum 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Vlastní varianta, vychází 
z V 2 

MPO navrhuje doplnění § 14 RP 

Ministerstvo vnitra  V 4  MV preferuje upravit speciální 
proces; nesouhlasí s vyloučením 
správního řádu bez náhrady (musí 
existovat nějaký proces) 

Ministerstvo 
zemědělství 

Žádná z nabízených 
variant 

nový zjednodušený proces 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

V 0 MZV současná praxe vyhovuje 

Ministerstvo obrany V 0 nebo V 1 MO považuje současný stav za 
dostačující 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

V 2  

Ministerstvo kultury V 0 MK jednoznačně odmítá použití 
správního řádu 

Úřad vlády – vedoucí 
úřadu + MPV 
Bělobrádek 

Žádná z nabízených 
variant, ale komentář se 
nejvíce přibližuje V 4 

ÚV požaduje pouze subsidiární 
aplikaci správního řádu 

Úřad vlády – M a 
předseda LRV 
Dienstbier 

Žádná z nabízených 
variant, ale komentář se 
nejvíce přibližuje V 4 

ÚV tvrdí, že správní řád se vztahuje 
už nyní; chce novou úpravu, která 
bude obsahovat pouze odchylky od 
správního řádu 
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Úřad vlády - Rada 
vlády pro nestátní 
neziskové organizace 

V 0  ÚV nabízí úpravu Zásad pro 
poskytování dotací NNO ústředními 
orgány státní správy, kde by bylo 
stanoveno, že poskytující ústřední 
orgán vyrozumí žadatele o důvodech 
odmítnutí přidělení dotace 

Česká rozvojová 
agentura 

V 0 nebo V 1 (příp. i V 2)  

Grantová agentura 
České republiky 

V 0 GAČR poskytuje dotace podle 
zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací 
(subsidiárně občanský zákoník – 
veřejná soutěž) 

Technologická 
agentura České 
republiky 

Z komentáře vyplývá, že 
jsou nejvíce nakloněni 
V 2, příp. V 4 (ale správní 
řád jen velmi omezeně § 2- 
8 SŘ) 

TAČR poskytuje dotace podle 
zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací 
(subsidiárně občanský zákoník – 
veřejná soutěž) 

Akademie věd V 0 AV odmítá použití správního řádu 
Úřad práce V 1 ÚP zaměňuje dotaci s příspěvkem 
 

 
Po vyhodnocení výše uvedených konzultací byly zvažovány následující varianty:  
 
Varianta 0 - Zachování současného stavu 

Varianta 1 - Doplnění § 14 rozpočtových pravidel o postup při nevyhovění žádosti o 
dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 
Byla by byla doplněna úprava postupu v případě, že žádosti není alespoň částečně vyhověno. 

Varianta 2 – Podřízení procesu poskytování dotací správnímu řádu 
Z legislativně-technického hlediska nejjednodušší úprava, která by ale měla pro poskytovatele 
dotací a návratných finančních výpomocí dalekosáhlé důsledky. 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. 

Varianta 3 – Podřízení procesu poskytování dotací správnímu řádu s vyloučením 
některých jeho ustanovení 
V tomto případě platí, byť v omezené míře totéž, co u varianty 2. 

Varianta 4 – Úprava vlastního procesu poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí 
Do rozpočtových pravidel by byl doplněn zjednodušený proces poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí.  
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
Varianta 0 
 
Náklady 
Náklady by měly zůstat stejné jako nyní. 
 
Přínosy 
Přínosem zachování současné právní úpravy by bylo, že by nebyly uplatňovány požadavky ze 
strany poskytovatelů dotací a návratných finančních výpomocí na nárůst počtu zaměstnanců a 
s tím spojené náklady.  

Varianta 1 
 
Náklady 
Je pravděpodobné, že i tato jednoduchá právní úprava by vyvolala nároky poskytovatelů 
dotací a návratných finančních výpomocí na nárůst počtu pracovních sil a s tím spojené 
finanční nároky. 
 
Přínosy 
V právní úpravě by byla jednoznačně zakotvena povinnost poskytovatele vydat neúspěšnému 
žadateli rozhodnutí a toto rozhodnutí zdůvodnit. Neúspěšný žadatel by měl možnost obrany 
proti takovému rozhodnutí. 

Varianta 2 
 
Náklady 
Kromě personálních a finančních nákladů by tato úprava mohla mít vliv na schopnost vůbec 
nějaké dotace poskytnout. 
 
Přínosy 
Po procesní stránce by šlo o ze strany příjemců dotací nebo návratných finančních výpomocí 
nenapadnutelnou právní úpravu. 

Varianta 3 
 
Náklady 
Zřejmě i při použití této varianty by byly vyvolány velké personální a finanční náklady. Navíc 
oproti variantě 2 by mohlo být sporné, která ustanovení správního řádu z aplikace vyloučit a 
která nevyloučit. 
 
Přínosy 
I zde by byla dostatečně zajištěna procesní práva žadatelů. 

Varianta 4 
 
Náklady 
Ani při použití této varianty se zřejmě nelze vyhnout požadavkům na personální posílení 
poskytovatelů dotací a s tím související finanční náklady. Navíc i zde by se subsidiárně 
používal správní řád. 
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Přínosy 
Došlo by k zakotvení procesu, který by byl jednodušší než správní řád, neznamenal by 
zablokování poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a žadatelé o dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc by měli zaručena procesní práva v dostatečném rozsahu.  
 
4. Návrh řešení 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se dává k rozhodnutí, zda aplikovat variantu 1 
nebo variantu 4. Obě varianty nabízejí řešení situace, kdy není alespoň částečně vyhověno 
žadateli o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu. 
Varianta 4 je oproti variantě 1 administrativně náročnější.   
 
Navrhuje se aplikovat variantu 1. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování  
 
Pokud jde navrhovanou okruhy změn, vzhledem k jejich povaze provede implementaci 
doporučené varianty Ministerstvo financí.  

Vynucování plnění bude zajišťovat Ministerstvo financí, finanční úřady z hlediska porušení 
rozpočtové kázně a též soudy. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace  
 
Přezkum účinnosti regulace bude proveden po určité době účinnosti navržených změn. Tato 
doba by měla činit alespoň 3 roky. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 

 
Konzultace proběhly s poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí. V rámci 
připomínkového řízení se k návrhu vyjádřily i kraje a Svaz měst a obcí. 
 
8. Dopady navrhované úpravy  
 
8.1. Na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  

Výdaje ze státního rozpočtu jsou strukturovány podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. 
Ne všichni správci kapitol státního rozpočtu, případně jim podřízené organizační složky státu 
poskytují dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu. U těch, kteří 
poskytovateli jsou, se liší množství poskytovaných dotací a návratných finančních výpomocí.  

U Ministerstva práce a sociálních věcí by se jednalo o požadovaný nárůst počtu zaměstnanců 
minimálně ve výši 10 pracovních míst, z toho v platové třídě 13 jde o 8 míst a v platové třídě 
14 o 2 místa. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo předběžný odhad nákladů na 
vyhotovení rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci jednoho z vyhlašovaných programů. 
Z tohoto odhadu vyplývá, že Vyhotovení 503 typizovaných „rozhodnutí“ o neposkytnutí 
dotace (text odůvodnění se neměnil pro co největší zjednodušení a urychlení procesu) trvalo 
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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.   

Výdaje související s aplikací navrhovaného zákona by měly být v zásadě uhrazeny v rámci 
rozpočtovaných výdajů a stanovených personálních kapacit jednotlivých poskytovatelů.    
 
8.2. Na podnikatelské prostředí České republiky 

Návrh nebude mít dopady na podnikatelské prostředí. 
 
8.3 Sociální dopady  

Sociální dopady nebyly identifikovány. 
 
8.4 Dopady na životní prostředí 

Dopady na životní prostředí nebyly identifikovány. 
 
8.5. Na územní samosprávné celky  

Dopady na územní samosprávné celky nebyly identifikovány. 
 
8.6 Na spotřebitele  

Dopady na spotřebitele nebyly identifikovány. Pokud by však 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. 

8.7 Ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Návrh nepřináší riziko diskriminace nebo narušení rovnosti žen a mužů. 

8.8 Na ochranu soukromí a osobních údajů  

Návrh nemá negativní dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. 

8. 9. Na výkon státní statistické služby  

Návrh nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

 
9. Zhodnocení korupčních rizik  

 
Navrhovaná právní úprava nevyvolává nebezpečí zvýšené korupce, neusnadňuje žádným 
způsobem korupční jednání ani jakkoliv neznesnadňuje odhalení korupčního jednání.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAD4JH8EO)
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10.  Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh zákona nebude mít žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu 
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