
 
STANOVISKO VLÁDY 

k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 878) 
 

Vláda na své schůzi dne 24. srpna 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas. 

Vláda si je vědoma potřebnosti snižování administrativní zátěže a dalších nákladů 

vznikajících v procesu poskytování dotací, jakož i při výkonu veřejné správy obecně. 

Navržená právní úprava však vykazuje natolik závažné nedostatky, pro které ji nelze 

v předložené podobě podpořit.  

Vláda upozorňuje zejména na tyto hlavní nedostatky předloženého návrhu zákona: 

1. Navržená úprava podle názoru vlády není způsobilá naplnit cíle, které na ni překladatel 

klade. Vynětí poskytování dotací nepřevyšujících 50.000 Kč ze stávajícího procesního 

režimu podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, aniž by byla 

současně stanovena speciální úprava, by totiž znamenalo, že by se musela použít 

obecná veřejnoprávní úprava, která by ale v konečném důsledku mohla být 

administrativně náročnější než ta stávající. Návrh totiž nerespektuje skutečnost, kterou 

potvrzuje i judikatura ve správním soudnictví, že vztah z poskytnutí dotace v oblasti 

územní samosprávy je vztahem veřejnoprávním a povinnost uzavřít písemnou 

veřejnoprávní smlouvu by tak trvala i nadále, a to podle správního řádu. Důsledkem 

navrženého vynětí dotací malého rozsahu ze stávajícího právního režimu by proto byla 

pouze roztříštěnost právní úpravy, která byla teprve nedávno novelou provedenou 

zákonem č. 24/2015 Sb. sjednocena, a s tím související právní nejistota, nikoliv snížení 

administrativní zátěže.  

2. Snížení administrativní zátěže přitom nelze podle názoru vlády spatřovat ani na straně 

poskytovatele dotace, který podle § 10a odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů bude mj. i nadále povinen písemně sdělovat žadateli důvod odmítnutí 

jeho žádosti, ale při absenci jednoznačné právní úpravy náležitostí žádosti a při současné 

neexistenci programu pro poskytování dotací, se budou obtížně hledat objektivní a zpětně 

přezkoumatelné důvody, pro které dotace nebyla poskytnuta. Zrušení povinnosti 

poskytovatele zveřejnit program poskytování dotací podle § 10c zákona o rozpočtových 
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pravidlech územních rozpočtů navíc povede i ke ztížení možnosti předběžné i následné 

kontroly ze strany veřejnosti. 

3. Navržené řešení by rovněž znamenalo i to, že nebudou k dispozici relevantní podklady 

pro řádnou kontrolu poskytnutí a čerpání dotací, ať již pro účely zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, nebo pro prověřování 

dodržování rozpočtové kázně. Částku 50.000 Kč přitom podle názoru vlády nelze 

považovat za natolik bagatelní, aby faktickou absenci možnosti efektivní kontroly 

odůvodňovala. Návrh se tak dostává do rozporu i s požadavkem na transparentnost 

nakládání s veřejnými prostředky. 

4. Rovněž je třeba upozornit na problematičnost návrhu ve vztahu k prostředkům z rozpočtu 

EU. Relevantní jsou zejména čl. 317 Smlouvy o fungování EU, nařízení (EU, Euratom) 

č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví 

finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie, další předpisy týkající se například ochrany 

finančních zájmů EU, předcházení nesrovnalostem a podvodům, ukládání sankcí za 

porušení pravidel, účasti Evropské komise při sledování vnitrostátně zavedených systémů 

řízení a kontroly, jakož i další přímo použitelné předpisy – nařízení EU pro jednotlivé 

formy finanční podpory z konkrétních fondů EU. Navržená úprava poskytování dotací 

nepřevyšujících částku 50.000 Kč neodpovídá zásadám, které právo EU, pokud jde 

o prostředky čerpané z rozpočtu EU, stanoví. 

5. V neposlední řadě vláda upozorňuje, že návrh zákona vykazuje také zásadní legislativně 

technické nedostatky, například když výjimku pro dotace malého rozsahu nesystematicky 

zařazuje do části vymezující pojmy. 
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