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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

Zákon, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo kultury 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

1. září 2017  

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu je upravit jednak vnitřní organizaci Státního fondu kultury, jednak proces 

poskytování prostředků na jednotlivé kulturní projekty, včetně finančních zdrojů Fondu tak, aby 

došlo ke zkvalitnění činnosti Fondu v souladu s jeho posláním a bylo zamezeno výpadkům v jeho 

činnosti, k jakým docházelo v minulosti. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne  

 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ne 
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3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne  

 

3.10 Korupční rizika: Ne  

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Zákon, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů 

1.2  Definice problému 

Na základě několikaletých zkušeností z aplikační praxe a také na základě poznatků 

získaných z podnětů odborné veřejnosti vyvstala potřeba přesněji vymezit pravomoci Rady 

fondu a volbu jejích členů, jakož i proces poskytování finančních prostředků Státního fondu 

kultury České republiky (dále jen „Fond“). Nová úprava se týká také finančních zdrojů 

Fondu. 

Problematiku lze rozdělit do několika okruhů: 

 Rada fondu 

 Finanční zdroje Fondu 

 Proces poskytování finančních prostředků Fondu 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Fond byl zřízen zákonem č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o SFK“) za účelem poskytování podpory 

jednotlivým kulturním projektům. Jeho působnost v oblasti podpory kultury doplňuje dotační 

programy Ministerstva kultury a vyplňuje prostor, do nějž tyto programy nedosahují.  

V souvislosti s novou právní úpravou v oblasti rozpočtových pravidel, evidence 

obyvatelstva a regulace loterií došlo k několika marginálním změnám v původním znění 

zákona, které se zásadním způsobem fungování Fondu nedotkly.  

Praxe uplynulých let ukázala, že platné znění zákona o SFK nevyhovuje současným 

potřebám. Zejména ustanovení týkající se orgánů Fondu a jejich vzájemných vztahů vyžadují 

upřesnění, tak aby nedocházelo ke konfliktům v jejich vztazích a aby tyto orgány měly 

podobu umožňující co nejkvalitnější fungování při plnění úkolů SFK. 

Navrhované změny vyžadují formu zákona. 

Z úvah předcházejících vypracování předkládaného návrhu vyplynulo, že by bylo 

vhodné Fond osamostatnit po vzoru Státního fondu kinematografie a zbavit těsného spojení 

s Ministerstvem kultury, včetně personálního propojení (v čele Fondu je ministr kultury, Fond 

je administrován pracovníky ministerstva). Taková úprava by vyžadovala komplexní přístup a 

formu zcela nového zákona, což za současných podmínek, kdy se činnost Fondu teprve 

pozvolna obnovuje a mnoho otázek teprve čeká na své řešení (především ekonomická situace 

Fondu), nebylo možné. Z toho důvodu bylo přistoupeno k novele stávajícího zákona, která by 
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vyřešila nejakutnější problémy v činnosti Fondu, a po vyhodnocení přínosů této dílčí novely 

bude s využitím poznatků z praxe připravena nová zásadní právní úprava týkající Fondu. 

1.4  Identifikace dotčených subjektů 

Státní fond kultury ČR 

Navrhovaná regulace přesněji upravuje vymezení pravomocí Rady fondu a volbu 

jejích členů, jakož i proces poskytování finančních prostředků. 

Ministerstvo kultury 

Navrhovanou regulací se bude týkat Ministerstva kultury jako administrátora Fondu. 

 

Kulturní veřejnost (žadatelé o poskytnutí finančních prostředků z Fondu) 

Zpřesnění pravomocí Rady fondu zkvalitní práci Fondu a pozitivně se promítne i do 

hospodaření Fondu a rozhodování o nakládání s prostředky Fondu, což spolu s novou úpravou 

poskytování prostředků na podporu kulturních projektů upřesní a zjednoduší proces 

poskytování zmíněných podpor. 

Parlament ČR 

Radu fondu volí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; dle navrhované úpravy je nově 

stanoven způsob volby členů Rady z navrhovaných kandidátů. 

1.5 Popis cílového stavu 

 

Cílem navrhované právní úpravy je funkční Fond, který naplní své poslání v souladu 

se svým postavením v systému kulturní podpory. K tomu přispějí navrhované změny 

v jednotlivých okruzích specifikovaných shora. 

 

Rada fondu 

Podmínkou funkčnosti Fondu jsou jeho orgány s nezpochybnitelnou pravomocí a 

odpovědností. Nová právní úprava zpřesní zejména postavení Rady fondu.  

Po letech skomírání začal Fond fungovat a plnit své zákonem dané funkce. 

S rozvíjející se činností Fondu se ukázalo, že výkon funkce člena Rady si vyžaduje celoroční 

nasazení a přítomnost na pravidelných jednáních Rady (zpravidla 1x měsíčně), což není 

možné očekávat bez finanční kompenzace (ztráta času, cestovní výlohy), proto se navrhuje 

zavedení odměn za práci v Radě fondu včetně možnosti proplácení cestovních nákladů. 

Zavedení odměňování členů Rady fondu napraví současný stav, kdy členové Rady 

vynakládají nemalé úsilí a množství času na posuzování projektů žadatelů o finanční podporu 

Fondu, mnozí členové Rady dojíždějí z regionů na zasedání Rady do sídla Fondu, aniž by 

měli nárok na kompenzaci časové ztráty, ušlého zisku a vynaložených nákladů včetně 

cestovních výloh. 
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Aby Rada mohla zodpovědně rozhodovat, navrhuje se i nový systém volby členů 

Rady, který by zajistil její optimální složení s ohledem na otázky, které spadají do její 

kompetence. 

Finanční zdroje 

Cílem nové úpravy je legalizovat stávající finanční zdroje Fondu tak, aby nedocházelo 

k výkladovým sporům zejména ve vztahu k zákonu o majetku státu (zákon č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů). 

Nově se specifikuje poplatek na úhradu nákladů spojených s posouzením žádosti o 

podporu Fondu. Minimální výše poplatku se stanoví ve výši 2 000 Kč (původní úprava 

odkazovala na statut Fondu) s tím, že poplatek se nebude nadále vyúčtovávat a případně 

částečně vracet, což je s narůstajícím počtem žádostí spojeno s neúměrnou administrativní 

zátěží Fondu a při zavedení odměn pro členy Rady budou vybrané poplatky logicky použity 

alespoň na částečné pokrytí výše těchto odměn, aniž by byla nadmíru zvýšena finanční zátěž 

Fondu ve spojení s poskytováním těchto odměn. 

Proces poskytování finančních prostředků Fondu 

K navržené úpravě bylo přistoupeno především s ohledem na zjednodušení a zrychlení 

procesu poskytování finančních prostředků Fondu, aniž by tím utrpěla transparentnost 

procesu. Časová flexibilita Fondu při poskytování finančních prostředků kulturních projektů 

je jedním z hlavních znaků, jímž se odlišuje podpora poskytovaná Fondem od podpory 

z dotačních programů Ministerstva kultury.  

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Rada fondu 

V případě nepřijetí změn právní úpravy postavení Rady fondu a jejích kompetencí 

může v důsledku nevyjasněných vztahů mezi orgány Fondu docházet k narušení plynulé 

činnosti Fondu při plnění jeho zákonem daných úkolů. 

Zavedení odměňování členů Rady fondu by mělo upevnit postavení Rady a alespoň 

částečně kompenzovat vynaložené úsilí a náklady na výkon funkce člena Rady a do budoucna 

snížit riziko odmítnutí členství v Radě, neboť čestné nehonorované členství se neslučuje 

s jeho časovou náročností, a pokud i nadále má být Rada složena z vynikajících osobností, 

není současný stav udržitelný. 

Finanční zdroje  

Současný výčet finančních zdrojů Fondu v ustanovení § 7 zákona o SFK neodpovídá 

skutečnosti a v praxi přináší výkladové nejasnosti, což se ve svém důsledku může negativně 

projevit na hospodaření Fondu.  

Kromě změn reagujících na platnou právní úpravu, což je např. odkaz podle nového 

občanského zákoníku nebo příjem z reklam na ČT 2 dle zákona č. 483/1991 Sb., o České 

televizi, ve znění pozdějších předpisů, jsou mezi finančními zdroji Fondu nově výslovně 
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uvedeny výnosy z nemovitostí, s nimiž Fond hospodaří, a poplatky určené na úhradu nákladů 

spojených s posouzením žádosti (správní poplatky).  

Návrh, aby se budovy ve vlastnictví státu, s kterými Fond hospodaří, neevidovaly 

v Centrálním registru administrativních budov dle zákona o majetku státu (CRAB), vychází 

ze skutečnosti, že součástí nemovitostí ve vlastnictví státu, s kterými Fond hospodaří a které 

mu byly svěřeny za účelem generování zisku, jenž by byl zdrojem pro hlavní činnost Fondu, 

tj. podporu kulturních projektů, jsou vesměs historicky hodnotné stavby, kulturní památky. 

Budovy svěřené Fondu rozhodně nejsou budovami administrativními. Přesto, že se v nich 

kancelářské prostory nalézají, nezabírají jejich převážnou část, neboť tyto budovy slouží 

především ke kulturním účelům.  

Shora uvedený problém se týká především Národního domu na Vinohradech. Tento 

dům s bohatou kulturní historií slouží kulturním a reprezentativním účelům, čemuž odpovídá i 

jeho vnitřní dispozice. Kromě velkoryse pojatých společenských prostor, sálů, salónků, 

restauračních provozů a tělocvičen, zaujímají menší část budovy kanceláře. Z celkové užitné 

plochy cca 10 tisíc m2 zaujímají kanceláře cca 600 - 700 m2. Velkoryse pojaté společné 

prostory budovy, resp. náklady na jejich osvětlení, vytápění a údržbu prodražují provoz 

kanceláří, který je v důsledku toho tomu nákladnější než v běžných administrativních 

budovách, dispozičně určených ke kancelářským účelům. Fond má za to, že budova NDV 

nesplňuje kritéria administrativní budovy dle § 14a zákona o majetku státu a měla by být 

z CRABu vyřazena. Aby ani v budoucnu nevznikaly pochybnosti o povinnosti zařadit 

nemovitosti Fondu do evidence CRAB, navrhuje se výslovné vynětí nemovitostí Fondu 

z tohoto registru, neboť smysl evidence je v rozporu s účelem svěření nemovitostí Fondu.

 Vzhledem k povaze nemovitostí, s nimiž Fond hospodaří, nehrozí ze strany Fondu 

zneužití navrhovaného ustanovení (kanceláře v nemovitostech Fondu tvoří jen marginální část 

ploch) a ani újma státu z pohledu zákona o majetku státu, neboť provoz kanceláří v objektech 

sloužících především jiným účelům není vždy hospodárný.  

 Nebude-li nová úprava provedena, může Fond přijít o zásadní finanční zdroj, neboť 

využití kanceláří ve smyslu ustanovení § 14a a násl. zákona o majetku státu, a nikoli 

komerčním způsobem, by vedlo k nežádoucímu poklesu příjmů Fondu z pronájmu 

nemovitostí. 

 Přehled výnosů z nemovitostí, s nimiž Fond hospodaří: 

nemovitost roční nájemné určení 

Národní dům na 

Vinohradech 

11 541 133,- Kč ½ výnos SFK 

½ investována do oprav a 

údržby domu 

Dům U Černé Matky Boží 8 336 370,- Kč + podíl na 

vstupném do expozic UPM 

do státního rozpočtu na 

úhradu ztrát z České lotynky 

Dům U Hybernů 13 469 850,- zápočet hodnoty 

rekonstrukce provedené 

nájemcem 

 

 

Další navrhovaná změna se týká poplatku na úhradu nákladů spojených s posouzením 

žádosti o podporu Fondu. Fond je podle stávající úpravy povinen tyto poplatky ve výši 1% 
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požadované částky vyúčtovat a případný přebytek vrátit, což je administrativně náročné a 

případná vratka pro žadatele je převážně v řádu desítek korun až stokorun. Nevratnost 

poplatku nebude mít pro žadatele o podporu významný dopad z hlediska jejich nákladů a 

měla by vést k zodpovědnosti žadatelů v přístupu k financování svých projektů a nespoléhání 

se jen na jeden zdroj, což by mělo žádosti zpoplatněné vyššími částkami omezit. Naopak při 

úspěchu žádosti o vyšší dotaci není vyšší poplatek pro žadatele závažným finančním výdajem. 

Vyšší dotace si vyžadují ze strany Fondu většinou i vyšší náklady na posouzení oprávněnosti 

žádosti a důvěryhodnosti projektu.  

Změny týkající se poplatku zjednoduší administrativu Fondu a shromáždí zdroje na 

odměny členů Rady. Vzhledem k tomu, že převážná část dosud zaplacených poplatků je ve 

výši 2000,- Kč, nebude nevratnost poplatku při neúspěchu žádosti představovat pro žadatele 

neúměrnou zátěž.  

Pro ilustraci jsou vloženy grafy s vyjádřením struktury žadatelských poplatků v roce 2015:  

Žadatelský poplatek počet % vyjádření 

2 000 Kč 269 81 

>2000 Kč 62 19 

celkem 331 100% 

 
 
 

 

 

 

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    
 
podrobněji 

žadatelský poplatek počet % vyjádření 

2 000 Kč 269 81 

> 2000 - < 3000 Kč 23 7 

3 000 Kč 14 4 

> 3000 - < 4000 Kč 8 3 

4 000 Kč 4 1,2 

> 4000 - < 5000 Kč 7 2 

5 000 Kč 2 0,6 

> 5000 Kč 4 1,2 

celkem 331 100% 

 

269; 81%

62; 19%

Žadatelské poplatky v r. 2015 
a jejich % vyjádření

2 000 Kč

>2000 Kč
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Struktura žadatelských poplatků v roce 2016: 

      
 žadatelský poplatek počet % vyjádření 

 

 
2 000 Kč 273 80 

 

 
>2000 Kč 70 20 

 

 
celkem 343 100% 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

269; 81%

23; 7%

14; 4%

8; 3% 4; 1,2% 7; 2% 2; 0,6% 4; 1,2%

2 000 Kč

> 2000 - < 3000 Kč

3 000 Kč

> 3000 - < 4000 Kč

4 000 Kč

> 4000 - < 5000 Kč

5 000 Kč

> 5000 Kč

273; 80%

70; 20%

Žadatelské poplatky v r. 2016 
a jejich % vyjádření

2 000 Kč

>2000 Kč
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podrobněji 
    žadatelský poplatek počet % vyjádření 

  2 000 Kč 273 80 
  > 2000 - < 3000 Kč 30 9 
  3 000 Kč 17 5 
  > 3000 - < 4000 Kč 13 4 
  4 000 Kč 4 1 
  > 4000 - < 5000 Kč 2 0,6 
  5 000 Kč 2 0,6 
  > 5000 Kč 2 0,6 
  celkem 343 100% 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Proces poskytování finančních prostředků Fondu 

 Navrhovaná právní úprava má znamenat krok ke zjednodušení postupu Fondu při 

rozhodování o poskytování finančních prostředků a urychlení tohoto procesu. Administrativní 

zátěž Fondu v procesu rozhodování o poskytnutí finančních prostředků se následným 

uzavíráním smluv mezi Fondem a úspěšným žadatelem navyšuje a kromě časové prodlevy 

představuje i další náklady v podobě poštovného. Povinnost zveřejňovat smlouvy o 

poskytnutí finančních prostředků v  registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., když 

informace o poskytnutí finančních prostředků jsou již zveřejňovány v centrální evidenci 

dotací (CEDR), je z praktického pohledu duplicitní a pro Fond znamená jen další 

administrativní zátěž. Dle praxe Ministerstva kultury jsou dotace poskytovány též pouze na 

základě rozhodnutí bez následného uzavírání smluv, což je pro obě strany dostatečné. Při 

plynulé činnosti Fondu a stoupajícím počtu žádostí o podporu Fondu by si zřejmě navyšující 

se administrativa vyžádala navýšení pracovníků, kteří zajišťují chod Fondu. 

 

273; 80%

30; 9%

17; 5%
13; 4%

4; 1% 2; 0,6% 2; 0,6%
2; 0,6%

2 000 Kč

> 2000 - < 3000 Kč

3 000 Kč

> 3000 - < 4000 Kč

4 000 Kč

> 4000 - < 5000 Kč

5 000 Kč

> 5000 Kč
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2. Návrh variant řešení  

 Rada fondu 

Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Dosavadní úprava nevyhovuje pro nedostatečnou určitost postavení Rady fondu a 

jejího složení.  

Varianta 1 – Doplnění dosavadní úpravy 

Vymezení kompetence Rady bylo jedním z hlavních požadavků na novou právní 

úpravu. Nově se upravuje složení a volba členů Rady a též možnost odměňování členů Rady. 

 

Finanční zdroje 

 

Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Výčet finančních zdrojů Fondu ve stávající úpravě již neodpovídá skutečnosti a 

neúplnost výčtu přináší výkladové nejasnosti ve vztahu k zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

Varianta 1 – Doplnění dosavadní úpravy 

Navrhuje se doplnění výčtu finančních zdrojů Fondu dle skutečného stavu. Současně 

se navrhuje výslovně ustanovit, že nemovitosti, s nimiž Fond hospodaří, se neevidují 

v Centrální evidenci administrativních budov (CRAB) dle zákona č. 219/2000 Sb.  

 

Proces poskytování finančních prostředků Fondu 

Varianta 0 – Zachování současného stavu 

 

Praxe ukázala, že dosavadní úprava je relativně těžkopádná a administrativně náročná. 

Varianta 1 – Doplnění dosavadní úpravy 

Nová úprava postupu Fondu při poskytování finančních podpor, tj. návrh, že podpory 

budou přiznány žadatelům pouze formou rozhodnutí bez následného uzavírání smluv, proces 

urychlí a zjednoduší. Navrhované řešení přinese časovou úsporu jak na straně Fondu, tak na 

straně příjemců finanční podpory. Nadto odpadne nutnost zveřejňování smluv ve veřejném 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Nová úprava poplatků na náklady spojené s posouzením žádosti bez nutnosti 

vyúčtovávat a vracet žadateli případný přeplatek bude dalším krokem k administrativnímu 

zjednodušení procesu poskytování finančních podpor. 
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3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Rada fondu 

Varianta 0 

Náklady 

Nedošlo by k žádnému zvýšení nákladů placených ze státního rozpočtu. 

Přínosy 

Zachování současného stavu by neznamenalo ani žádné přínosy. 

 

Varianta 1 

Náklady 

Nedošlo by k žádnému zvýšení nákladů placených ze státního rozpočtu; nově 

zaváděné odměňování radních bude financováno v rámci rozpočtu Fondu a dle předpokladu 

by se vládou schválená výše odměn členů Rady měla odvíjet od celkové výše vybraných 

poplatků na úhradu nákladů spojených s posouzením žádostí o podporu Fondu. Výše poplatků 

vybraných za rok 2015 činila cca 1 mil. Kč. 

Přínosy 

Navrhovaná právní úprava přispěje k funkčnosti Rady fondu. 

Finanční zdroje 

Varianta 0 

Náklady 

 Nedošlo by k žádnému zvýšení nákladů placených ze státního rozpočtu. 

Přínosy 

Zachování současného stavu by neznamenalo ani žádné přínosy. 

Varianta 1 

Náklady 

 Nedošlo by k žádnému zvýšení nákladů placených ze státního rozpočtu. 

Přínosy 

Navrhovaná právní úprava si nevyžádá zvýšení nákladů placených ze státního 

rozpočtu. Z hlediska Fondu by v důsledku navrhovaného aktuálního výčtu finančních zdrojů, 

vynětí nemovitostí Fondu z evidence CRAB a zavedení nevratnosti poplatků mělo dojít ke 
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stabilizaci rozpočtu, aniž by byly jeho příjmy snižovány z hlediska požadavků zákona o 

majetku státu. 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se navrhuje ve všech dotčených oblastech 

aplikovat variantu 1. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Pokud jde o všechny navrhované okruhy změn, vzhledem k jejich povaze provede 

implementaci doporučené varianty Ministerstvo kultury.  

Vynucování plnění bude zajišťovat Ministerstvo kultury, Fond a finanční úřady 

z hlediska porušení rozpočtové kázně.  

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace bude proveden po určité době účinnosti navržených změn. 

Tato doba by měla činit cca 3 roky (vázanost na funkční období Rady fondu). 

7. Konzultace a zdroje dat 

Konzultace proběhly zejména v rámci Fondu, s odbornou veřejností a s některými 

státními fondy, zejména Státním fondem kinematografie. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA   

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktním osobou pro případné připomínky a dotazy je: 

 

Mgr. Milan Němeček, Ph.D., ředitel odboru literatury, umění a knihoven Ministerstva 

kultury, pověřený vedením Státního fondu kultury ČR,  

tel.: 257 085 214, 702 010 453 

e-mail: milan.nemecek@mkcr.cz 

 

Mgr. Olga Zídková, legislativní a právní odbor Ministerstva kultury 

Tel. 257 085 262 

e-mail: olga.zidkova@mkcr.cz 
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