
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 294)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
č. 67 z 15. schůze konané dne 23. 10. 2014 (tisk 294/3)

K bodu 14, § 22 nový odst. 6 :
Slova  „domnívá -li  se  na  základě  kontrolního  zjištění“ nahradit  slovy  „zjistí-li  na  základě 
kontroly“.

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 150 z 14. schůze konané 
dne 23. 10. 2014 (tisk 294/4)

1. V Části první, Čl. I, novelizačním bodu 1, § 10a odst. 1 se doplňuje písm. f), které zní:

„f) programem  pro  poskytování  dotací  nebo  návratných  finančních  výpomocí  (dále  jen 
„program“)  souhrn  věcných,  časových  a  finančních  podmínek  podpory  účelu  určeného 
poskytovatelem v programu.“. 

2. V Části první, Čl. I, novelizačním bodu 1, § 10a odst. 2 se slovo „záměru“ nahrazuje slovem 
„programu“.

3. V Části první, Čl. I, novelizačním bodu 1, § 10c odst. 1 zní:
„(1)  Poskytovatel  zveřejní  program  na  své  úřední  desce  způsobem  umožňujícím 

dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Poskytovatel, 
kterým  je  svazek  obcí,  zveřejní  program  na  úředních  deskách  členských  obcí  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). 
Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.“.

4. V Části první, Čl. I, novelizačním bodu 1, § 10c odst. 2 se slova „Záměr poskytnout dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc“ nahrazují slovem „Program“.

5. V Části první, Čl. I, novelizačním bodu 1, se v § 10c odstavec 3 zrušuje.

6. V Části první, Čl. I, novelizačním bodu 1, § 10d zní:
„§ 10d

(1)  Poskytovatel,  s výjimkou  svazku  obcí,  zveřejní  veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí 
dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím 
dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o 
poskytnutí  dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje; pokud 
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uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena 
nad 50 000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce 
způsobem   umožňujícím  dálkový  přístup  do  30  dnů  ode  dne  uzavření  dodatku.  Veřejnoprávní 
smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

(2) Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na úředních deskách členských obcí způsobem 
umožňujícím dálkový  přístup  do  30  dnů  ode  dne  uzavření  smlouvy  nebo  jejího  dodatku. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se 
nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k této veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná 
finanční  výpomoc  zvýšena  nad  50 000  Kč,  svazek  obcí  zveřejní  veřejnoprávní  smlouvu  a  její 
dodatek na úředních deskách členských obcí způsobem  umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode 
dne uzavření  dodatku.  Veřejnoprávní  smlouva včetně  dodatků musí  být  zveřejněna  nejméně po 
dobu 3 let ode dne zveřejnění.

(3) Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, 
které jsou podle zvláštního právního předpisu23) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se   smlouva 
nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení  důvodu vyloučení. Ze 
zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo  použitelný předpis Evropské unie24).

7. Poznámky pod čarou č. 22 až 24 znějí: 

„22) Například § 160 až 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., 
zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 42/2009 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., nebo zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.“.

23) Například  zákon  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně  některých
zákonů, ve znění  pozdějších předpisů.

24) Například čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze
dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a
o zrušení  nařízení  Rady (EHS) č.  352/78,  (ES) č.  165/94,  (ES)  č.  2799/98,  (ES) č.
814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, čl.  3 odst.  4 prováděcího nařízení
Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu
pro  regionální  rozvoj,  Evropském  sociálním  fondu,  Fondu  soudržnosti,  Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o
obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky 
týkající  se systému pro elektronickou výměnu dat mezi  členskými státy a Komisí a
kterým  se  podle  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  1299/2013  o
zvláštních  ustanoveních  týkajících  se  podpory  z  Evropského  fondu  pro  regionální
rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro
podporu  z  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj  v  rámci  cíle  Evropská  územní
spolupráce, čl. 26 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3.
března  2014,  kterým se  doplňuje  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.
1303/2013  o  společných  ustanoveních  o  Evropském  fondu  pro  regionální  rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti,  Evropském zemědělském fondu pro
rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních
o  Evropském  fondu  pro  regionální  rozvoj,  Evropském  sociálním  fondu,  Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu.“.
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8. V Části první, Čl. I, novelizační bod 19 bod zní:

„19. V § 22 odst. 14 se na konci textu věty první doplňují slova „; o prominutí nebo částečném 
prominutí rozhoduje poskytovatel stejným postupem, jakým rozhodl o poskytnutí peněžních 
prostředků25).“.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:
“25 ) § 87 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 22/2004 Sb. a § 101 zákona č. 128/2000 

Sb., ve znění zákona č. 311/2002 a 313/2002 Sb.
§ 40 odst. 2 a § 58 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb.
§ 62 a § 90 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 22/2004 Sb. a § 70 odst. 2 zákona  
č. 131/2000 Sb. a §  94 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.
§ 16d odst. 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 
138/2006 Sb. a zákona č. 253/2011 Sb.“.

9. V Části první, Čl. I, novelizační bod 21 zní:
„21. V § 22a odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

„b) v rozporu s § 10c odst. 1 nezveřejní program,
c) v rozporu s § 10d odst. 1 a odst. 2 nezveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí  

dotace nebo návratné finanční výpomoci včetně dodatků,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena d) až i).

10. V části první, Čl. II, se v odstavci 3 slova „§ 10c odst. 3“ nahrazují slovy „§ 10d odst. 1 a 2“.

11. V části páté článek VI Účinnost zní:
„ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou § 10d, který nabývá účinnosti 
dnem 1. července 2015.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 4. listopadu 2014

C. Poslanec Jiří Zemánek

C.1. V Části třetí, ČI. IV, novelizační bod 2 zní:

„V § 59 odst. 2 písm. a) zní:
„ a) o  poskytování  dotací  a  návratných  finančních  výpomocí  do  200  000  Kč v  jednotlivém

případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních
smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,

C.2. V Části čtvrté, ČI. V, novelizační bod 3 zní:
„V § 59 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové písm. f), které zní:

,,f) o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci, jde-li o závazek vyšší než 50 000 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, není-li dále stanoveno jinak,“.“.
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C.3. V Části čtvrté, ČI. V, novelizační bod 5 zní:
„V § 68 odst. 2 písm. 1) zní:

„ l) rozhodovat  o  poskytování  dotací  a  návratných  finančních  výpomocí  nepřesahujících  
200 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým 
a  právnickým  osobám  působícím  v  oblasti  mládeže,  tělovýchovy  a  sportu,  sociálních  
služeb,požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit,  
prevence kriminality a ochrany životního prostředí a uzavření veřejnoprávní  smlouvy o  
jejich poskytnutí, “.“.

D. Poslanec Zdeněk Bezecný:

D.1. V Části  první,  Čl.  I,  novelizačním bodu 1,  § 10c odst.  2 písm. e) se slovo „možných“  
nahrazuje slovem „způsobilých“.

D.2. V Části první, Čl. I, novelizačním bodu 1, § 10c se vkládají nové odstavce 3, 4 a 5.
„(3)  V případě,  že  před  uplynutím  lhůty  pro  podání  žádosti  dojde  k  jakékoli  změně 

zveřejněného záměru poskytnout dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, zveřejní poskytovatel 
změněný záměr, ve kterém upozorní na provedené změny. Změněný záměr zveřejní poskytovatel 
způsobem uvedeným v odstavci 1. Současně poskytovatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání 
žádosti. V případě takové změny záměru, která může rozšířit okruh způsobilých žadatelů, prodlouží 
poskytovatel lhůtu pro podání žádosti tak, aby od okamžiku zveřejnění změny záměru činila celou 
původní délku lhůty pro podání žádosti prodlouženou navíc o 30 dnů. 

(4)  Do  15  dnů  od uplynutí  lhůty  pro  podání  žádosti  poskytovatel  zveřejní  způsobem 
uvedeným v odstavci 1 seznam přijatých žádostí. Seznam se zveřejní nejméně po dobu 90 dnů ode 
dne zveřejnění. Seznam žádostí obsahuje odkaz na zveřejněný záměr a dále ve vztahu ke každé 
přijaté žádosti údaje o:
a) jménu a příjmení, datu narození a adrese bydliště, je-li žadatelem o dotaci nebo návratnou 

finanční výpomoc fyzická osoba, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační 
číslo  osoby,  bylo-li  přiděleno,  nebo,  je-li  žadatelem  o  dotaci  nebo  návratnou  finanční 
výpomoc právnickou osobou, názvu, popřípadě obchodní firmě, sídle a identifikační číslo 
osoby, bylo-li přiděleno,

b) požadované částce,
c) účelu použití dotace nebo návratné finanční výpomoci.

(5) Do 15 dnů od uplynutí lhůty pro rozhodnutí o žádosti poskytovatel zveřejní způsobem 
uvedeným v odstavci 1 seznam žádostí, kterým bylo vyhověno, a seznam žádostí, kterým nebylo 
vyhověno. Seznamy se zveřejní nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.  Seznam žádostí, 
kterým  bylo  vyhověno,  musí  ve  vztahu  ke  každé  schválené  žádosti  obsahovat  náležitosti  dle 
odstavce 4 a dále  údaj  o poskytované částce nebo částce,  do jejíž výše může být  dotace nebo 
návratná finanční výpomoc poskytnuta. Seznam žádostí, kterým nebylo vyhověno, musí ve vztahu 
ke  každé  zamítnuté  žádosti  obsahovat  náležitosti  dle  odstavce  4  a  dále  stručné  zdůvodnění 
zamítnutí žádosti.“.

Dosavadní odstavec 3 se přečíslovává na odstavec 6.

D.3. V Části první, Čl. I, novelizační bod 14, poslední větě § 22 odst. 6 se před slovo „tom“  
vkládá předložka „o“.

D.4. V Části první, Čl. I, novelizační bod 21 se nahrazuje následujícím zněním:
„V § 22a odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b), c), d), e) a f) která znějí:
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„b) v  rozporu  s  §  10c  odst.  1  nezveřejní  záměr  poskytnout  dotaci  nebo návratnou finanční 
výpomoc,

c) v rozporu s § 10c odst. 3 nezveřejní změněný záměr nebo neprodlouží lhůtu pro podání  
žádosti,

d) v rozporu s § 10c odst. 4 nezveřejní seznam přijatých žádostí,
e) v rozporu s § 10c odst. 5 nezveřejní seznam žádostí, kterým bylo vyhověno, nebo seznam 

žádostí, kterým nebylo vyhověno,
f) v rozporu s § 10c odst. 6 nezveřejní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční  

výpomoci,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena g) až l).“

D.5. V Části první, Čl. II, třetím odstavci se text „§ 10c odst. 3“ mění na „§ 10c odst. 6“.

V Praze 4. listopadu 2014

v z. PaedDr. Milada Halíková   v.r.
Ing. Petr  B e n d l

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Ing. Jiří  Z e m á n e k    v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru
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