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ZÁKON
ze dne .............................. 2016,
kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, se v § 10a na konci textu odst. 1 písm. b) doplňují slova: „; ustanovení § 10a odst. 2
až 8 a § 10c se nepoužijí pro dotace nepřevyšující v jednom kalendářním roce u jednotlivého
příjemce dotace částku 50 000 Kč, přičemž na poskytování takových dotací se nevztahuje část
druhá a třetí správního řádu“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. Obecná část
a) Zhodnocení platného právního stavu
Zákonem č. 24/2015 Sb. byl zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů doplněn
o pravidla poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů územních
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, městských částí hl. m. Prahy
a Regionálních rad regionů soudržnosti. Tato novela byla připravena ještě v minulém
volebním období Poslanecké sněmovny jako součást protikorupční strategie vlády.
Cílem novely bylo především zprůhlednit proces poskytování finančních prostředků
z územních rozpočtů. Toho měl zákon dosáhnout tím, že jednoznačně definuje pojmy dotace
a návratné finanční výpomoci, stanoví způsob poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí, základní náležitosti žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc
a veřejnoprávní smlouvy, a dále povinnost zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace nebo návratné finanční výpomoci.
Návrh byl již před jeho přijetím hojně kritizován ze strany Svazu měst a obcí, Sdružení
místních samospráv či některých krajů. Na základě jejich připomínek byly z povinnosti
zveřejnění vyloučeny smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše
50 000 Kč, další jejich připomínky však zohledněny nebyly. S účinností novely se nicméně
ukázala oprávněnost i těchto dalších připomínek. Povinnosti novelou uložené znamenají totiž
v případě poskytování dotací malého rozsahu nepřiměřenou administrativní zátěž v porovnání
s hodnotou dotací. Nastavené lhůty navíc znemožňují operativní poskytování dotací
v naléhavých případech.
b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Navrhovaná právní úprava spočívá ve vyloučení dotací o výši nepřesahující 50 000 Kč
z pravidel stanovených § 10a odst. 2 až 8 a § 10c zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Zároveň se vylučuje poskytování těchto dotací z působnosti části druhé a třetí
správního řádu, která upravuje klasické správní řízení zakončené správním rozhodnutím. To
znamená, že rozhodnutí o udělení či neudělení takové dotace nebude mít povahu správního
rozhodnutí a nebude možné se proti němu odvolat. Místo toho vydá poskytovatel dotace
jednoduché sdělení podle části čtvrté správního řádu, které nebude třeba odůvodňovat.
Alternativně bude možné uzavřít veřejnoprávní smlouvu podle části páté správního řádu,
která ovšem nebude muset splňovat obsahové požadavky dle § 10a odst. 5 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Udělování těchto dotací se bude nadále řídit
pravidly rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a základními zásadami činnosti správních orgánů dle části první správního řádu. Rovněž se
mohou uplatnit zásady poskytování dotací schválené jednotlivými územními samosprávnými
celky či dalšími poskytovateli dotací jmenovanými zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.

c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku,
Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přinesla jednoznačně vyšší
administrativní zatížení jak poskytovatelům, tak příjemcům dotací. Novela zavedla mimo jiné
povinnost poskytovat dotace výhradně na základě formalizované žádosti s řadou
předepsaných náležitostí, povinnost uzavírat v případě každé byť sebenepatrnější částky
veřejnoprávní smlouvu s podrobně předepsanými náležitostmi či obsáhlé povinnosti při
vyhlašování dotačních programů. Všechna tato opatření, ač obecně žádoucí, představují
u dotací do určité výše nepřiměřenou administrativní zátěž a jsou tedy v protikladu
s principem efektivního vynakládání veřejných prostředků. Nastavené lhůty navíc v mnoha
případech znemožňují rychlé poskytování dotací v naléhavých případech a znesnadňují tak
činnost veřejně prospěšných sdružení občanů.
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Navržená právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
e) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie
Návrh zákona je s právem Evropské unie slučitelný. S oblastí upravovanou návrhem přitom
souvisí předpisy EU pro programové období 2014 – 2020. Jedná se o Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o
zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních
ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č.
1080/2006, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince
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 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
1698/2005 a Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském
rybářském fondu, v platném znění, resp. budoucí právní akt EU pro Evropský námořní a
rybářský fond pro programové období 2014 až 2020. K návrhu zákona lze vztáhnout i
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, které mj. reaguje na rozsudky Soudního dvora EU týkající se ochrany fyzických
osob v souvislosti se zveřejňováním informací o příjemcích podpor.
S poskytováním dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů souvisejí i
některé právní předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro poskytování finanční
pomoci z rozpočtu Evropské unie, a to zejména:
1. Smlouva o fungování Evropské unie (čl. 317).

2. Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, v platném znění.
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012,
kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 (s účinností od 1. 1. 2013).
4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o
Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, v platném
znění.
5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o
Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999, ve znění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2009.
6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o
evropském seskupení pro územní spolupráci.
7. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o
zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, v platném znění.
8. Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 a Evropském fondu pro regionální rozvoj, ve znění
nařízení Komise (ES) č. 846/2009, v platném znění.
f) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána
Úprava poskytování dotací z územních rozpočtů není předmětem žádné mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána.
g) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty,
Novelou č. 24/2015 Sb. ze dne 20. ledna 2015 byla přijata pravidla pro poskytování dotací
územními samosprávnými celky, městskými částmi hlavního města Prahy, svazky obcí a
Regionálními radami regionu soudržnosti. Tato novela v důvodové zprávě uváděla, že nebude
mít finanční dopady na územní rozpočty. Z dosavadních zkušeností s aplikací novelizovaného
zákona územními samosprávnými celky, svazky obcí a dalšími subjekty poskytujícími dotace
v režimu předmětného zákona nicméně vyplývá, že při poskytování dotací o malé výši jsou
transakční, resp. administrativní náklady nepoměrně vysoké vzhledem k hodnotě poskytnuté
dotace. Od přijetí navrhované úpravy se tak očekávají úspory, které nicméně vzhledem
k dosud krátké účinnosti novely č. 24/2015 Sb. nelze přesně vyčíslit.
h) Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé,
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí.
Navrhovaná úprava zajišťuje rovné zacházení se všemi subjekty, jichž se dotýká, nemá dopad
na rovnost postavení mužů a žen, fyzických osob ani na podnikatelské prostředí. Navrhované
řešení nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. Navrhovaná úprava má pozitivní dopad

na činnost neziskových organizací v širokém poli působnosti, jelikož ve vymezených
případech umožňuje snazší a rychlejší poskytování dotací.
i) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Úprava nemá dopadů ve vztahu k ochraně soukromí či osobních údajů. Návrh žádným
způsobem nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí či osobních údajů.
j) Zhodnocení korupčních rizik
Vzhledem ke skutečnosti, že se úprava týká velmi malých částek, jsou korupční rizika návrhu
zanedbatelná. Přitom pravidla rozpočtové kázně obsažená v § 22 se i nadále uplatní na
všechny dotace, včetně dotací nepřesahující předmětných 50 000 Kč. Co se zveřejňování
smluv o poskytování dotace týče, již současná právní úprava vylučuje ze zveřejňování
smlouvy v částkách nižších než 50 000 Kč. Navrhovaná úprava tak nemůže vést ke zhoršení
možnosti veřejné kontroly.

Zvláštní část
K čl. I
Navrhuje se vyloučení dotací nepřesahujících za jeden kalendářní rok u jednotlivé fyzické či
právnické osoby svou výší 50 000 Kč, z pravidel stanovených § 10a odst. 2 až 8 a § 10c.
Zároveň se navrhuje vyloučení rozhodování o těchto dotacích z působnosti části druhé a třetí
správního řádu, která upravuje klasické správní řízení. To znamená, že rozhodnutí o udělení či
neudělení takové dotace nebude mít povahu správního rozhodnutí a nebude možné se proti
němu odvolat. Místo toho vydá poskytovatel dotace jednoduché sdělení podle části čtvrté
správního řádu, které nebude třeba odůvodňovat. Alternativně může uzavřít veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace podle části páté správního řádu, která ovšem nebude muset
splňovat obsahové požadavky dle § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Udělování těchto dotací se bude nadále řídit pravidly rozpočtové kázně dle § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a základními zásadami činnosti správních
orgánů dle části první správního řádu. Vztahovat se na ně budou také zásady poskytování
dotací schválené jednotlivými územními samosprávnými celky či dalšími poskytovateli dotací
jmenovanými zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
K čl. II
Stanovuje se nabytí účinnosti zákona dle běžných zvyklostí.

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn

Dotace a návratná finanční výpomoc
§ 10a
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) poskytovatelem územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, svazek
obcí nebo Regionální rada regionu soudržnosti,
b) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku, městské
části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti právnické
nebo fyzické osobě na stanovený účel, s výjimkou příspěvku podle § 28 odst. 4 a § 31 odst. 1
písm. b); ustanovení § 10a odst. 2 až 8 a § 10c se nepoužijí pro dotace nepřevyšující
v jednom kalendářním roce u jednotlivého příjemce dotace částku 50 000 Kč, přičemž
na poskytování takových dotací se nevztahuje část druhá a třetí správního řádu,
c) návratnou finanční výpomocí peněžní prostředky poskytnuté bezúročně z rozpočtu
územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo
Regionální rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, které je
jejich příjemce povinen vrátit do rozpočtu poskytovatele ve stanovené lhůtě,
d) finančním vypořádáním dotace přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních
prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele,
e) finančním vypořádáním návratné finanční výpomoci přehled o čerpání a použití
poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele,
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) Dotace nebo návratná finanční výpomoc se poskytuje na účel určený poskytovatelem v
programu (§ 10c), na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený zvláštním
právním předpisem22). Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak22).
(3) Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle §
34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě
povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu22); žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou
finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název,
popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení
poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,

f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na
základě plné moci i plnou moc.
(4) Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. (5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
nebo návratné finanční výpomoci obsahuje alespoň
a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci,
b) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je-li příjemce dotace nebo návratné
finanční výpomoci fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční
výpomoci právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno,
c) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci,
nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty,
d) poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční
výpomoc poskytnuta; u dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž součástí jsou peněžní
prostředky kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, výši
takových peněžních prostředků a zdroj jejich krytí; u dotace, která není poskytována
jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich
poskytnutí,
e) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny,
f) dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,
g) u návratné finanční výpomoci lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a
výši jednotlivých splátek,
h) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit,
i) případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty,
které je příjemce povinen dodržet,
j) dobu pro předložení finančního vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci a číslo
účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky nebo návratná finanční výpomoc
vráceny,
k) je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti
příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací,
l) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy.
(6) Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace lze z podmínek stanovených podle
odstavce 5 písm. i) vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno za méně závažné,
za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně
použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace se pro stanovení nižšího odvodu uvede pevná částka, procento nebo procentní rozmezí,

v jehož rámci bude odvod stanoven. Procento nebo procentní rozmezí se stanoví z
poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.
(7) Podmínky poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž součástí jsou peněžní
prostředky, které poskytovatel dotace nebo návratné finanční výpomoci obdržel ze státního
rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, musí být v souladu s
podmínkami, za kterých byly poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci peněžní
prostředky poskytnuty.
(8) Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace může poskytovatel stanovit výdaje nebo
náklady, jejichž výše nemusí být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou;
paušální výdaje nebo náklady se stanoví
a) procentem ze skutečně vynaložených a prokázaných, poskytovatelem stanovených výdajů
nebo nákladů,
b) na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů, nebo
c) jako pevná částka pokrývající veškeré výdaje nebo náklady nebo jejich část.
§ 10b
(1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
rozhoduje podle správního řádu
a) Ministerstvo financí, je-li jednou ze smluvních stran kraj, svazek obcí, jehož členem je
hlavní město Praha, nebo Regionální rada regionu soudržnosti,
b) krajský úřad v přenesené působnosti, je-li smluvní stranou obec nebo svazek obcí, jehož
členem není hlavní město Praha, v jehož správním obvodu se obec nachází nebo v jehož
správním obvodu má svazek obcí sídlo,
c) Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti, je-li jednou ze smluvních stran
městská část hlavního města Prahy.
(2) Ministerstvo financí plní úkoly nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a
Magistrátu hlavního města Prahy ve vztahu k povinnosti stanovené v odstavci 1.
(3) Proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 1 nelze podat odvolání ani rozklad.
§ 10c
(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.
(2) Program obsahuje alespoň
a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,
b) důvody podpory stanoveného účelu,
c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu,

d) maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo
kritéria pro stanovení výše dotace,
e) okruh způsobilých žadatelů,
f) lhůtu pro podání žádosti,
g) kritéria pro hodnocení žádosti,
h) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,
i) podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,
j) vzor žádosti, případně obsah jejích příloh.
§ 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 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).
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.

