PhDr. Zdeněk Soukup
Pozměňovací návrh
k v l á d n í m u n á v r h u z á k o n a , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
(ST 1071/0)

V Čl. I se vkládá bod 1., který zní:
„1. V §14 odst. 2) zní:
„(2) Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu může navrhnout ústřední
orgán státní správy, Úřad práce České republiky, Akademie věd České republiky, Grantová
agentura České republiky, Technologická agentura České republiky nebo organizační složka
státu, kterou určí zvláštní zákon. Poskytovatelem dotace nebo návratné finanční výpomoci je
Ministerstvo financí ČR (dále jen "poskytovatel").“.“.
Následující body novely zákona se přečíslují.

2. Ve stávajícím novelizačním bodu 1) se v § 14 odst. 3 za první větu doplňuje věta: „Žádosti
o poskytnutí dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu přijímá
navrhovatel. Navrhovatel také vyhlašuje po dohodě s ministerstvem financí dotační tituly“.

3. V novelizačním bodě 14 ustanovení § 14i zní takto:
§ 14i
Účastník řízení
Účastníky řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního
rozpočtu jsou poskytovatel, žadatel a navrhovatel.

Odůvodnění: PN řeší netransparentnost dosavadního plně decentralizovaného systému
rozhodování o dotacích a o návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu. Roli
poskytovatele dotací přenáší na Ministerstvo financí ČR. Soustředěním rozhodování na jedno
místo sice poněkud oslabuje, ale nevylučuje z dotační politiky dosavadní poskytovatele.
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Vymezuje jim role navrhovatelů. Tak PN v dostatečné míře zachová požadavek na odbornou a
oborovou specializaci v dotačních řízeních.
Výhody navrhovaného řešení:
-

přidělování dotací bude transparentnější a objektivnější,
jednotná kritéria při dotačním řízení,
rozbijí se klientelistické vazby na dosavadní poskytovatele,
ministerstvo financí bude mít prostřednictvím Finanční správy přehled o potřebnosti a
účelnosti dotací,
do značné míry se předejde neúčelnosti anebo dokonce zneužití dotací,
cílem PN je snížit tlak na státní rozpočet a ušetřit prostředky na neefektivní dotace.

V Praze dne 10. května 2017
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