Pozměňovací návrh poslance Vladislava Vilímce ke
sněmovnímu tisku 1071 – vládnímu návrhu zákona, 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

1. Bod 1 zní takto:
V § 14 odst. 3 se za větou první vkládají následující věty:
„Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci nelze podat ústně do protokolu. Žádost podle
věty první může být podávána na základě výzvy nebo bez
předchozí výzvy.“.
2. Bod 5 zní takto:
V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a
doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele a
g) identifikace výzvy, je-li žádost podána na základě výzvy
podle § 14j .“.
3. V bodě 14 se v nově vloženém § 14n
doplňuje v odst. 1
věta

na konci textu

„Pokud se jedná o žádost podávanou bez předchozí
výzvy, rozhodnutí, kterým se žádost o poskytnutí dotace
nebo
návratné
finanční
výpomoci
zcela
zamítá,
poskytovatel vydá do 90 dnů od podání takové žádosti.“.
4. V bodě 14 se v nově vloženém § 14o na konci textu
doplňuje věta

„Obdobně se postupuje při změně rozhodnutí i v případě
dotace poskytnuté
na základě podání žádosti
bez
předchozí výzvy.“.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Z dikce navržené novely zákona o rozpočtových pravidlech
vyplývá, že nebude fakticky možné poskytnout žádnou dotaci
ani návratnou finanční výpomoc bez předchozí učiněné výzvy
poskytovatelem na základě individuální žádosti. Zvláště
v případě tzv. návratných finančních výpomocí není moc jasné,
jak stát bude takovou výpomoc poskytovat na základě
zveřejněné výzvy umožňující neohraničenému počtu všech
potenciálních žadatelů takovou žádost podávat. Návratná
finanční výpomoc se totiž používala spíše k nějakému překlenutí
tíživé situace žadatele. V praxi určitě budou vznikat případy,
kdy absolutní zákaz poskytování dotací na základě individuální
žádosti může vést k neřešitelné situaci. Takových dotací by
mělo být sice co nejméně, ale nelze je reálně zcela eliminovat.
Pozměňovacím návrhem se tedy umožňuje, aby i na základě
individuální žádosti učiněné bez předchozí výzvy bylo možné
dotaci poskytnout. Zároveň se stanovuje lhůta 90 dnů, ve které
musí poskytovatel odůvodnit zamítnutí takové žádosti.

V Praze dne 5. června 2017
Ing. Vladislav Vilímec

