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 VII.  

 

Vyhodnocení připomínkového řízení 

 

 Návrh zákona byl prostřednictvím eKLEP dne 21. listopadu 2016 zaslán do meziresortního připomínkového řízení, s termínem pro 

uplatnění připomínek 20 pracovních dní, tj. do 19. prosince 2016, všem ministerstvům a dalším připomínkovým místům určeným Legislativními 

pravidly vlády. 

               

Žádné připomínky k návrhu neuplatnila tato připomínková místa:  

 Ministerstvo dopravy  

 Ministerstvo obrany 

 Ministerstvo zahraničních věcí  

 Ministerstvo zdravotnictví  

 Ministerstvo životního prostředí  

 Úřad vlády ČR - Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a 

inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

 Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího Úřadu vlády  

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  

 Českomoravská konfederace odborových svazů 

 

 

 

Zásadní připomínky uplatnila tato připomínková místa: 

 Ministerstvo financí  

 Ministerstvo spravedlnosti 

 Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

 Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

 Ministerstvo vnitra 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 Úřad vlády – odbor kompatibility  

 

Zásadní připomínky byly vypořádány a materiál se předkládá vládě bez rozporu. 
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Připomínkové místo Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo financí Zásadní připomínka 

K Předkládací zprávě 

Předkládací zprávu v části týkající se dopadu na státní rozpočet požadujeme 

přeformulovat následovně: „Návrh zákona nepřináší zvýšené nároky na státní 

rozpočet, výdaje spojené s realizací návrhu budou hrazeny z rozpočtu kapitoly 334 – 

Ministerstvo kultury v rámci schválených limitů výdajů na příslušný rok. Rovněž je 

třeba upřesnit formulaci v bodě 7. Obecné části Důvodové zprávy. 

Připomínce bylo vyhověno a materiál byl v jejím 

smyslu upraven. 

Zásadní připomínka 

K Důvodové zprávě – část 1. – bod 1. 

Část Důvodové zprávy týkající se závazku vůči státnímu rozpočtu je třeba 

aktualizovat.  Vzhledem k tomu, že povinnost Fondu odvádět výnosy z pronájmu 

dotčených nemovitostí není časově ani finančně omezena a je pro hospodaření 

Státního fondu kultury ČR zatěžující, a vstoupila v platnost novela rozpočtových 

pravidel umožňující změnu nastavených podmínek, Ministerstvo financí vyjádřilo 

ochotu změnit podmínky dotace poskytnuté Státnímu fondu kultury ČR dopisem MF 

č.j. 142/12645/1998 ze dne 2. března 1998 v tom smyslu, že celková částka výnosů 

z pronájmu dotčených nemovitostí, které je Fond povinen odvádět do státního 

rozpočtu, bude zastropována na výši rovnající se celkovému objemu výnosů 

z pronájmu do roku 2016 odvedených do státního rozpočtu, tzn. včetně odvodu 

výnosů z pronájmu v roce 2017 za rok 2016. Dle platné legislativy může podmínky 

dotace na základě žádosti příjemce dotace změnit poskytovatel - Ministerstvo financí. 

Připomínce bylo vyhověno a materiál byl v jejím 

smyslu upraven. 

Zásadní připomínka 

K části V. materiálu – RIA 

V části 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů je u Varianty 1 konstatováno, že výše 

odměn členů Rady by se měla odvíjet od celkové výše vybraných správních poplatků 

podle tohoto zákona. V části 1.5 se uvádí, že vybrané poplatky budou použity na 

částečné pokrytí výše těchto odměn. Z výše uvedeného je patrné, že odměny budou 

hrazeny i z jiných zdrojů fondu, které by ale měly být primárně určeny na podporu 

kulturních projektů. Materiál by měl tedy obsahovat i odhadovanou výši odměn 

v závislosti na výši vybraných správních poplatků. 

Připomínce bylo vyhověno a materiál byl v jejím 

smyslu upraven. Shodně znějící ustanovení o 

odměnách členů Rady fondu je obsaženo i v § 14 odst. 

6 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a 

podpoře kinematografie a o změně některých zákonů 

(zákon o audiovizi). 

Zásadní připomínka 

K bodu 11. 

§ 6 navrhujeme nahradit následujícím: 

(1) Fond sestavuje pro každý kalendářní rok návrh rozpočtu příjmů a výdajů, který 

předkládá ve lhůtách stanovených pro sestavení státního rozpočtu vládě. Vláda 

předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, spolu 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 
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s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení Poslanecké sněmovně. 

Součástí rozpočtu Fondu je přehled pohledávek a závazků.  

(2) Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové příjmy a celkové výdaje 

částkou, kterou mu oznámilo ministerstvo.   

(3) Není-li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu schválen rozpočet Fondu na 

příslušný kalendářní rok před prvním dnem tohoto kalendářního roku, řídí se jeho 

rozpočtové hospodaření v době od prvního dne tohoto kalendářního roku do schválení 

rozpočtu na tento rok objemem a členěním příjmů a výdajů rozpočtu Fondu v 

předchozím roce. Výdaje v tomto období se uvolňují v jednotlivých položkách 

rozpočtu Fondu ve výši jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci 

tohoto období. 

(4) Současně s návrhem rozpočtu Fond ve spolupráci s ministerstvem sestavuje 

střednědobý výhled, který obsahuje očekávané příjmy a výdaje Fondu na jednotlivá 

léta, na která je sestavován, a předpoklady a záměry, na základě nichž se tyto příjmy a 

výdaje očekávají. 

(5) Střednědobý výhled se sestavuje na období 2 let bezprostředně následujících 

po roce, na který je předkládán rozpočet Fondu. 

(6) Pro schvalování střednědobého výhledu platí postup při schvalování rozpočtu 

Fondu podle odstavce 1 obdobně. 

(7) Po skončení kalendářního roku sestavuje Fond k rozvahovému dni účetní 

závěrku, která musí být ověřena auditorem a závěrečný účet Fondu, které předkládá 

ve stanovených lhůtách Ministerstvu financí. 

(8) Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví. 

Zásadní připomínka 

K bodu 16. 

V § 7 odst. 1 písm. d) jsou jako zdroj Fondu uvedeny úroky z prostředků Fondu 

uložených v bance (jde o dosavadní znění, které se nenavrhuje změnit). Veškeré účty 

státních fondů jsou však již podřízeny souhrnnému účtu státní pokladny a úroky ze 

souhrnného účtu jsou příjmem státního rozpočtu (§ 33 odst. 7 zákona č. 218/2000 

Sb.). Úprava tohoto finančního zdroje by měla být vypuštěna. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

Zásadní připomínka 

K bodu 22.  

Jelikož výraz „nemovitosti“ není v návrhu zavedenou legislativní zkratkou za 

„nemovité věci“, je třeba užívat terminologii občanského zákoníku (viz např. § 498 

zák. č. 89/2012 Sb.). Totéž platí i pro bod 23.  

Jelikož z důvodové zprávy vyrozumíváme, že zdrojem příjmů Fondu má být 

(průběžně) nájemné a nikoliv (jednorázově) příjem z prodeje předmětného 

Připomínce bylo vyhověno a materiál byl v jejím 

smyslu upraven. 
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nemovitého majetku státu, tak navrhujeme při současném zohlednění terminologie 

rozpočtových pravidel (viz § 6 odst. 1 zák. č. 218/2000 Sb.) zpřesnění formulace 

takto: 

„l) příjmy z nájmu nemovitých věcí, se kterými je Fond příslušný hospodařit,“.   

Ve Zvláštní části Důvodové zprávy je třeba upřesnit, že se jedná o příjmy z nájmu. 

Tato informace není uvedena ani v RIA. 

Zásadní připomínka 

K bodu 23.  

Navrhovaná novela se netýká pouze nemovitých věcí, se kterými Fond hospodaří 

v současné době, ale týká se rovněž všech nemovitých věcí, které Fond v budoucnu 

nabyde. Pokud Fond nabyde další nemovité věci, které mají charakter 

administrativních budov, tyto budovy budou pak přímo ze zákona vyloučeny 

z evidence v CRAB. Vyloučení budov Fondu z evidence v CRAB je z tohoto důvodu 

zcela nelogické a nesystémové. ÚZSVM s tímto novelizačním bodem zásadně 

nesouhlasí a požaduje navrhované ustanovení vypustit. Rovněž je třeba vypustit z Čl. 

II Přechodná ustanovení bod 3. 

Navrhovaná právní úprava je nebezpečný precedens pro další možné změny právních 

předpisů tak, že dojde k vyloučení z evidence v CRAB u dalších administrativních 

budov, se kterými hospodaří nebo které užívají státní instituce. Byl by tak popřen účel 

CRAB, který byl zřízen zákonem č. 51/2016 Sb., který novelizoval zákon č. 219/2000 

Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.  

Přitom zkušenosti ze zahraničí, zejména z činnosti mezinárodního sdružení PuRE-Net 

– sdružení subjektů hospodařících s nemovitými věcmi státu ukazují, že soustředěním 

evidence administrativních budov a provádění dislokace státních institucí v rámci 

jednoho systému, optimálně pak u jedné instituce vede ke značným úsporám 

finančních prostředků. Takovou právní úpravu mají všechny členské státy uvedeného 

sdružení, kromě Velké Británie a donedávna České republiky. 

Je třeba rovněž uvést, že navrhovaná změna je zcela nesystémová a nabourává 

koncepci založenou zákonem č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

bude navrhovaná změna přijata, ÚZSVM již nebude moci ve vztahu 

k administrativním budovám, které jsou ve vlastnictví státu, plně využít možnosti, 

které mu dává platná právní úprava, ustanovení Statutu Vládní dislokační komise a 

regionálních dislokačních komisí (iniciativní návrhy na hospodárnější rozmístění 

zaměstnanců státních institucí) a zpracovaná evidence CRAB, pro účelnou a 

hospodárnou dislokaci státních institucí. Nebude tak naplno využit potenciál, který 

má ÚZSVM pro naplnění ustanovení § 14a zákona č. 219/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Připomínce bylo vyhověno a materiál byl v jejím 

smyslu upraven, ustanovení § 7 odst. 2 bylo 

vypuštěno. 
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V důsledku přijetí uvedené novely může nastat řetězová reakce, kdy dojde k přijetí 

dalších stejných změn dalších právních předpisů, které zcela vyloučí CRAB k účelné, 

funkční a hospodárné dislokaci ostatních státních institucí. 

Logika odůvodnění bodu č. 23 navíc popírá úkony, které ve vztahu k využití této 

budovy učinilo Ministerstvo kultury ve druhém pololetí roku 2016. Ministerstvo 

kultury předložilo Vládní dislokační komisi materiál, který navrhl využití více než 

500 m2 kancelářské plochy pro potřebu zaměstnanců Ministerstva kultury v jedné 

z budov v příslušnosti hospodařit Fondu (nám. Míru č.p. 820, Praha – Vinohrady, tzv. 

Národní dům na Vinohradech). Záměr byl schválen Rozhodnutím č. 52/2016 Vládní 

dislokační komise ze dne 17. října 2016.  

Problémem využívání budovy nám. Míru č.p. 820, Praha – Vinohrady, v souladu se 

zákonem č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při respektování smyslu 

Fondu a jeho financování, není jeho zaevidování v CRAB, ale způsob smluvního 

zajištění správy této budovy.  

Na vypuštění bodu 23. trváme, avšak pro úplnost dodáváme: Předkladatel návrhu by 

měl zvážit, zda by pro sledovaný účel nebylo místo legislativního, do jisté míry 

nesystémového, řešení vhodnější řešení exekutivní, a to cestou změny usnesení vlády 

ze dne 9. března 2015 č. 171 k návrhu Statutu Vládní dislokační komise a 

regionálních dislokačních komisí, tedy změnou pravidel pro jednání dislokačních 

komisí tak, aby při rozhodování dislokační komise byla povinna respektovat účel a 

charakter konkrétní budovy, se kterou je Fond příslušný hospodařit, a tedy 

dislokačním rozhodnutím nesnižovat možný příjem z nájmu pro Fond tím, že by 

volné prostory byly dislokačně určeny pro soudní, zákonodárné, správní a související 

činnosti v rámci plnění funkcí státu.  

Pokud předkladatel setrvá na nutnosti zákonné výluky z evidenční povinnosti 

stanovené pro Fond ustanovením § 14a zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění, pak 

by tato výluka měla být jednoznačně podmíněna dalším zásadním důvodem resp. 

kritériem než jen tím, že je Fond s dotčenými nemovitými věcmi příslušný 

hospodařit. Dle důvodové zprávy by takovým důvodem resp. kritériem zřejmě mělo 

být také navrhované ust. § 7 odst. 1 písm. l), tedy že nemovité věci jsou zdrojem 

příjmu pro činnost Fondu.  

Jak je uvedeno výše v návaznosti na vypuštění ust. § 7 odst. 2 bude třeba vypustit 

také bod 3 v Čl. II. Pokud bude tento bod v návrhu zachován, pak vyjadřujeme 

pochybnost o účelnosti zde stanovené (toliko) pořádkové lhůty. Budou-li nemovité 

věci podle návrhu § 7 odst. 2 z povinné evidence v Centrálním registru 

administrativních budov vyloučeny, pak by tato výluka měla být účinná (případně by 

měla být považována za provedenou) ke dni nabytí účinnosti navrhované novely (bez 
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ohledu na skutečné provedení „výmazu“ z cit. registru). 

Zásadní připomínka 

K bodu 29.  

Požadujeme uvést ustanovení § 9 odst. 5 a 6 v tomto znění: 

„(5) Při podání žádosti podle odstavce 1 je žadatel povinen uhradit správní 

poplatek. 

(6) Správní poplatek podle odstavce 5 je příjmem Fondu a platí se na účet 

Fondu. Správní poplatek nelze platit kolkovými známkami.“ 

Důvodem pro uvedení odstavců v tomto znění je, aby úprava zákona o Státním fondu 

kultury České republiky odpovídala úpravě zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizi, a 

byla tak zachována jednota těchto právních předpisů spadajících do gesce 

Ministerstva kultury, ovšem v této části upravující právní úpravu poplatků spadající 

do gesce Ministerstva financí. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

Obecně 

Doporučujeme nezatěžovat legislativní text poznámkami pod čarou. Poznámky pod 

čarou nejsou normativního charakteru a představují zatížení legislativního textu, 

navíc s následným rizikem jejich neaktuálnosti. Tím spíše, pokud je v poznámce pod 

čarou uvedeno přímo ustanovení, na které je odkazováno a nikoli jen samotný právní 

předpis. V rámci moderní legislativy je dlouhodobě usilováno o omezení poznámek 

pod čarou jak jejich postupným rušením ve stávajících předpisech, tak 

nedoplňováním nových v rámci novelizací a nových předpisů. 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na to, že platné znění zákona č. 239/1992 

Sb. poznámky pod čarou obsahuje. 

Obecně 

Považovali bychom za vhodné, kdyby se právní úprava fondů v oblasti kultury držela, 

pokud je to věcně možné, jednotné terminologie i jednotné úpravy (a to jak po 

formální, tak i obsahové stránce). V této souvislosti upozorňujeme např. na 

terminologii v oblasti hospodaření s majetkem státu ve srovnání s úpravou Státního 

fondu kinematografie („…fond, který hospodaří s majetkem České republiky…“ vs. 

„…fond, který je příslušný hospodařit s majetkem České republiky…“) nebo na 

rozdílnou úpravu tvorby a schvalování statutu. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

K Předkládací zprávě 

Upozorňujeme na chybné označení Centrálního registru administrativních budov, ve 

3. odstavci je označen jako „Centrální evidence administrativních budov“. 

Připomínce bylo vyhověno a materiál byl v jejím 

smyslu upraven. 

K bodu 5.   

V nově vkládaném § 2a upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, kterých by dle 

Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády nemělo být více než 6. 

Doporučujeme zvážit stanovit lichý počet členů Rady, aby nemohlo dojít k rovnosti 

hlasů při hlasování. 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno i 

s ohledem na zásadní připomínku Ministerstva financí 

k bodu 11 (§ 6). Připomínka k počtu členů Rady byla 

zvážena a nebylo jí vyhověno s ohledem na dosavadní 

zkušenosti s fungováním Rady. 

K bodu 7. Připomínka byla zvážena a bylo jí částečně vyhověno, 
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Doporučujeme nahradit dosavadní slova „ústředního orgánu státní správy“ výrazem 

souladným s čl. 79 Ústavy, tj. slovy „ ústředního správního úřadu“.  

Současně doporučujeme provést formulační úpravu tak, aby místo navrhovaného 

výrazu v množném čísle „jejich náměstků“ byl zvolen výraz v jednotném čísle „jeho 

náměstka“, tak jak je to v celém výčtu funkcí neslučitelných s funkcí člena Rady. 

Doporučujeme proto upravit např. takto: „…člena vlády nebo jeho náměstka a 

vedoucího ústředního správního úřadu nebo jeho náměstka.“. 

text § 3 odst. 3 byl v jejím smyslu přeformulován. 

K bodům 6. až 8.  

S ohledem na množství prováděných změn bychom považovali za vhodnější 

reformulaci celého ustanovení § 3 odst. 3. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

K bodu 16. 

Podle našeho názoru by stačilo vypustit slova „a půjček“. 

Připomínce nebylo vyhověno, v § 7 odst. 1 písm. d) by 

zůstaly nadbytečné čárky. 

K bodu 20. 

Za vhodnější bychom považovali s ohledem na terminologii zákona č. 219/2000 Sb., 

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

pozdějších předpisů, užít formulaci „se kterými je příslušné hospodařit ministerstvo,“. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

K bodu 29. 

Z navrhovaného textu vyplývá, že na dotace a návratné finanční výpomoci z Fondu se 

použijí ustanovení §§ 14 a 15 rozpočtových pravidel. Bylo by přínosné vyjasnit, zda 

se použijí nebo nepoužijí i § 14e a 14f rozpočtových pravidel. 

Připomínka byla zvážena, z ustanovení § 9 odst. 1 

návrhu zákona vyplývá, že i na odnětí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci se použijí rozpočtová 

pravidla; použití § 14e a § 14f rozpočtových pravidel 

není vyloučeno. 

K Čl. II Přechodná ustanovení  

Namísto dikce „podle dosavadních předpisů“ je třeba uvést, podle jakých konkrétních 

předpisů se bude postupovat (předpokládáme, že půjde o zákon č. 239/1992 Sb. ve 

znění účinném přede dnem nabytí tohoto zákona). 

Připomínka byla zvážena; předkladatel pokládá 

přechodné ustanovení za vyhovující. 

K části VI. materiálu - Platné znění  

Ustanovení § 8 zákona č. 2/1969 Sb. bylo novelizováno zákonem č. 272/1996 Sb. 

Připomínka byla zvážena; zákon č. 239/1992 Sb. 

zákonem č. 272/1996 Sb. novelizován nebyl, do 

platného znění zákona č. 239/1992 Sb. se tudíž změna 

nepromítne. 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 
K bodu 4 

V předmětném ustanovení postrádáme konstatování, že Rada je orgánem Fondu, byť 

je to z dalšího zřejmé, a platné znění § 2 v odstavci 1 tuto skutečnost uvádí. Není 

jasné, co vedlo předkladatele k vypuštění této formulace, když se na tomto faktu nic 

nemění.  

Dále z ustanovení § 2 návrhu novely zákona vyplývá, že Rada Fondu má rozhodovací 

pravomoc ve věcech uvedených v odstavcích 1 a 3 (např. rozhodovat o poskytování 

prostředků Fondu, stanovit základní koncepci pro poskytování těchto prostředků, 

Připomínce bylo vyhověno a materiál byl v jejím 

smyslu upraven. 
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schvalovat návrh rozpočtu Fondu), přičemž postavení poradního orgánu ministra 

kultury má mít Rada v dalších otázkách činnosti Fondu. 

V důvodové zprávě se však na str. 14 uvádí, že Rada je nově definována jako poradní 

orgán ministra, který stanovuje koncepci pro činnost Fondu a rozhodovací pravomoc 

Rady je nově výslovně omezena na oblast poskytování podpor a schvalování návrhu 

rozpočtu a účetní závěrky Fondu. V důvodové zprávě se tedy nezmiňuje rozhodovací 

pravomoc Rady stanovit základní koncepci pro poskytování finančních prostředků 

Fondu a navíc se mezi obsahovou náplní Rady jako poradního orgánu ministra uvádí 

stanovení koncepce pro činnost Fondu. 

Uvedený nesoulad mezi návrhem novely zákona a důvodovou zprávou doporučujeme 

odstranit a obě navrhovaná znění sjednotit. 

K bodu 5 

V navrhovaném § 2a odst. 7 neodpovídá věta první platnému znění.  V návrhu 

se uvádí: „Členu Rady náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na 

návrh ministra vláda“. Podle platného znění „Členu Rady náleží za výkon jeho funkce 

odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením“. Doporučujeme 

upravit navrhovaný § 2a odst. 7 podle platného znění, to znamená doplnit v první větě 

na konci slovo „usnesením“. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven.  

Za bod 7 navrhujeme vložit nový bod 8 v tomto znění: 

„8. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

(4) Členství v Radě je neslučitelné se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.“ 

Považujeme za zcela opodstatněné vyžadovat na členovi Rady Státního fondu kultury 

ČR splnění stejné podmínky jako na členovi Rady Státního fondu kinematografie (§ 

15 odst. 4 zákona o audiovizi - zákon č. 496/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů).    

Následující body návrhu novely je třeba přečíslovat a v dosavadním bodě 8 označit 

vkládaný odstavec 4 jako odstavec 5. 

Připomínce nebylo vyhověno s ohledem na skutečnost, 

že Fond žádné zaměstnance nemá. 

K bodu 8 Povinnost člena Rady Fondu oznámit při jednání Rady jeho poměr 

k projednávané věci, pokud by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo 

má-li na věci jiný osobní zájem, doporučujeme doplnit ustanovením, které by 

zakládalo postih za nesplnění této zákonné povinnosti. 

V této souvislosti odkazujeme na úpravu obsaženou v § 8 a § 23 a násl. zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na shodně znějící ustanovení § 14 odst. 7 

zákona č. 496/2012 Sb. 
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K bodu 9 

V § 4 odst. 3 doporučujeme stanovit podmínky ke zvolení nového člena Rady Fondu, 

platné podle navrhovaného znění v případě zániku členství dosavadního člena Rady 

Fondu podle odstavce 1, rovněž na případy, kdy byl dosavadní člen Rady Fondu 

z funkce odvolán podle odstavce 2 téhož paragrafu. 

Jsme toho názoru, že i v těchto případech by měl být nový člen Rady Fondu 

navrhován ministrem kultury a volen Poslaneckou sněmovnou z významných 

osobností kultury, ekonomie, práva a managementu podle § 2a návrhu zákona, a to na 

dobu, která zbývá odvolanému členovi Rady Fondu do konce jeho funkčního 

období.    

Připomínka byla zvážena, všichni členové Rady jsou 

voleni stejným způsobem popsaným v § 2a. Úprava je 

stejná jako v § 16 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb. 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

V § 2a odst. 3 a 4 doporučujeme stanovit lichý počet členů Rady. Dále navrhujeme 

zvážit, resp. snížit navržený počet zástupců u zastoupení jednotlivých oborů a odvětví 

kultury a oborů ekonomie, práva nebo managementu, tj. stanovit volnější způsob 

složení Rady, a to např. tak, že z každého oboru musí být pouze 1 zástupce. Lichý 

počet bývá zpravidla stanoven i v  jiných zákonech upravujících počet členů orgánů a 

má význam při případné rovnosti hlasování. 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na dosavadní zkušenosti s fungováním rady 

Fondu. 

V § 2a odst. 7 doporučujeme doplnit mechanismus, podle kterého budou členové rady 

odměňováni a určit období, za jaké odměna náleží. 

Připomínka byla zvážena a materiál byl v jejím smyslu 

doplněn. Shodně znějící ustanovení o odměnách členů 

Rady fondu je obsaženo i v § 14 odst. 6 zákona č. 

496/2012 Sb. 

K bodům 22, 23 a k přechodným ustanovením: 

Doporučujeme slovo „nemovitost“ v příslušném pádu a čísle nahradit slovy 

„nemovitá věc“ v příslušném pádu a čísle tak, aby text odpovídal terminologii 

občanského zákoníku. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 

Doporučujeme v ustanovení § 2a uvést plný název Poslanecké sněmovny, a to 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a pro další použití zavést 

legislativní zkratku. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K bodu 1:  

Doporučujeme slova „který hospodaří s majetkem“ nahradit slovy „který je příslušný 

hospodařit s majetkem“. Navržená dikce lépe odpovídá zamýšlenému účelu, tj. 

stanovení příslušnosti Fondu k hospodaření s majetkem. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

Zásadní připomínka 

K bodu 3:  

V nově vkládaném odstavci 4 se, mimo jiné, uvádí, že „podrobnosti o činnosti 

Fondu“ stanoví statut Fondu. V novelizovaném zákoně ovšem žádné činnosti Fondu 

stanoveny nejsou. Požadujeme proto do zákona doplnit základní rámec činnosti 

Fondu. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl po 

dohodě se zástupcem  Ministerstva spravedlnosti 

v jejím smyslu upraven. 
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Zásadní připomínka 

K bodu 4: 

V § 2 odst. 1 druhé větě je uvedeno: „Rada dále stanovuje a následně zveřejňuje 

způsobem umožňujícím dálkový přístup základní koncepci pro poskytování 

prostředků Fondu.“ Dle § 1 odst. 4 mají být podrobnosti pro poskytování prostředků 

Fondu stanoveny jeho statutem. Jaký je rozdíl mezi „základní koncepcí“ dle § 2 odst. 

1 a „podrobnostmi poskytování prostředků“ stanovené ve statutu Fondu zmiňovaném 

v § 1 odst. 4? Jaký význam má uveřejňování „základní koncepce“ přihlédneme-li 

k faktu, že statut Fondu musí být schválený vládou, tedy i každá jeho změna? V § 2 

odst. 1 věta první je uvedeno, že Rada Fondu rozhoduje o poskytování prostředků 

Fondu podle § 8, v němž jsou uvedeny projekty, na které lze prostředky Fondu 

poskytnout. Není tedy zřejmé (a to ani z důvodové zprávy), jaký je význam, potažmo 

též obsah věty druhé § 2 odst. 1 – co by bylo obsahem „základní koncepce“, když 

rámec pro poskytování prostředků Fondu je stanoven zákonem a statutem Fondu? 

Žádáme o vysvětlení, resp. navrhujeme v § 2 odst. 1 větu druhou vypustit pro 

nadbytečnost. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl po 

dohodě se zástupcem Ministerstva spravedlnosti 

v jejím smyslu upraven. 

 K bodu 5:  

V § 2a odst. 1 je nově stanoveno, že členové Rady jsou voleni a odvoláváni 

Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra kultury, přičemž ministrovi mohou 

podávat návrhy kandidátů profesní a společenské organizace a spolky z oblasti 

kultury. Fakticky je však návrh kandidátů v rukou ministra kultury a Poslanecká 

sněmovna navržené kandidáty může buď schválit či neschválit. Nemá však žádnou 

možnost ovlivnit jejich výběr. To může v praxi vést ke zdlouhavému procesu volby 

v případě, že návrhy ministra kultury budou pro sněmovnu neakceptovatelné. Má-li 

Poslanecká sněmovna volit a odvolávat členy Rady Fondu, mohou být návrhy 

kandidátů profesních a společenských organizací předkládány přímo Poslanecké 

sněmovně namísto ministra kultury. Stejný princip je též u volby členů Rady České 

televize. Doporučujeme proto návrh upravit tak, aby profesní a společenské 

organizace a spolky mohly předkládat své návrhy kandidátů přímo Poslanecké 

sněmovně. Dále upozorňujeme na nutnost uvést v zákoně plný název Poslanecké 

sněmovny, a to Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, případně pro další 

použití zavést legislativní zkratku. 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno, 

protože vzhledem k nutnosti vybírat členy Rady podle 

oborů a předpokladu značného množství zaslaných 

návrhů považuje předkladatel za nevhodné zatížit touto 

agendou Poslaneckou sněmovnu přímo. 

 V § 2a odst. 2 doporučujeme větu první upravit tak, že členství v Radě se považuje za 

výkon veřejné funkce. Tato formulace je navrhována též v návrhu novely zákona 

č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, která byla v nedávné 

době v mezirezortním připomínkovém řízení. 

 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na shodně znějící ustanovení § 14 odst. 5 

zákona č. 496/2012 Sb. 
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V § 2a odst. 3 se navrhuje sudý počet členů Rady (12). Doporučujeme stanovit lichý 

počet členů Rady jako je tomu zpravidla i v jiných zákonech upravujících počet členů 

orgánů – viz např. Rada Státního fondu kinematografie (zákon č. 496/2012 Sb.) či 

Rada České televize (zákon č. 483/1991 Sb.). Dále dáváme ke zvážení snížení počtu 

členů Rady Fondu, a to zejména s přihlédnutím k faktu, že tato funkce bude nově 

odměňována. Počet členů navrhujeme ve stejné výši jako je tomu u Státního fondu 

kinematografie, tj. 9 členů. Tento počet by měl být dostačující pro rovnoměrné 

zastoupení jednotlivých oborů a odvětví umění a kultury. 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na dosavadní zkušenosti s fungováním rady 

Fondu. 

V § 2a odst. 4 je stanoveno, že z každého oboru uvedeného v § 2a odst. 3 musí být 

v Radě vždy zastoupeni 2 členové. Toto vymezení se jeví jako příliš striktní a může 

v praxi činit problémy s nalezením dostatečného počtu vhodných kandidátů na členy 

Rady. Dáváme proto ke zvážení stanovit volnější způsob složení členů Rady, a to tak, 

že z každého oboru musí být pouze 1 zástupce. 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na dosavadní zkušenosti s fungováním rady 

Fondu. 

Ustanovení § 2a odst. 6 doporučujeme z návrhu vypustit. Způsob jednání Rady a další 

podrobnosti je vhodnější vložit do statutu Fondu, jehož změna nepodléhá 

zákonodárnému procesu a je tedy jednodušší v něm reagovat na potřebu změn ve 

fungování Rady Fondu. 

Připomínka byla  zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na obdobné ustanovení v zákoně č. 

496/2012 Sb. 

Zásadní připomínka 

V § 2a odst. 7 je nově navrhováno odměňování členů Rady Fondu, a to ve výši, 

kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením. Není však stanoveno žádné 

kritérium pro toto odměňování jako je tomu např. v § 8b zákona č. 483/1991 Sb., o 

České televizi, ve znění pozdějších předpisů, kde je vymezen způsob odměňování 

členů Rady České televize. Z návrhu (ani důvodové zprávy) není dále patrné, za jaké 

období odměna náleží (zda za celé funkční období, měsíc či rok) a v jaké výši se 

odměny předpokládají – jaké budou znamenat zatížení rozpočtu fondu. Výše odměny 

by se přitom měla vždy odvíjet od konkrétního objemu činnosti, resp. náročnosti 

posuzovaných žádostí o poskytnutí prostředků Fondu. Z důvodové zprávy není 

zřejmé, proč mají být odměny členů Rady Fondu schvalovány vládou? Požadujeme 

návrh upravit ve smyslu shora uvedených připomínek a dále požadujeme důvodovou 

zprávu doplnit o předpokládané náklady související s odměňováním členů Rady 

Fondu, resp. objem prostředků, se kterými Fond zpravidla hospodaří. 

Připomínka byla se zástupcem Ministerstva 

spravedlnosti projednána a vypořádána tak, že 

důvodová zpráva bude v jejím smyslu doplněna.  

Shodně znějící ustanovení o odměnách členů Rady 

fondu je obsaženo i v § 14 odst. 6 zákona č. 496/2012 

Sb.   

 V § 2a odst. 7 druhé větě není zřejmé, co se rozumí termínem „místo jeho pobytu“? 

Má se tím na mysli místo pobytu ve smyslu jak jej používá zákoník práce či bydliště 

ve smyslu občanského zákoníku? Doporučujeme v návrhu zpřesnit náhradu 

cestovních výdajů obdobně jako je tomu v § 8b odst. 5 zákona č. 483/1991 Sb., o 

České televizi, ve znění pozdějších předpisů. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

K bodu 8:  

V tomto ustanovení jsou, dle našeho názoru, opomenuty výhody, které mohou 

vzniknout osobám blízkým člena Rady v příčinné souvislosti s jeho jednáním. Není 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na shodně znějící ustanovení § 14 odst. 7 

zákona č. 496/2012 Sb. 
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zřejmé, zda pod pojem „osobní výhoda“ je možné zahrnout také výhody získané pro 

jiné osoby, které jsou s členem Rady spjaté. Doporučujeme proto návrh doplnit ve 

smyslu této připomínky. 

K bodu 9:  

Taxativně vymezené důvody, pro které může být člen Rady ze své funkce odvolán, 

nereflektují případ opakovaného porušování povinností člena Rady plynoucích z jeho 

funkce nebo neodborný výkon funkce. Dáváme ke zvážení doplnit tuto možnost mezi 

důvody odvolání člena Rady Fondu.  

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na srovnatelně znějící ustanovení § 16 odst. 

2 zákona č. 496/2012 Sb. 

Dále doporučujeme mezi důvody zániku členství v Radě uvést i den, který je 

v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení člena Rady za nezvěstného uveden 

jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti. Dle § 2a odst. 2 návrhu je 

funkce člena Rady je nezastupitelná. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl 

upraven. 

 V odstavci 2 dáváme ke zvážení doplnit jako důvod odvolání člena Rady Poslaneckou 

sněmovnou případ, kdy přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady 

dle § 3. 

Připomínka byla zvážena a vypořádána, ustanovení § 4 

návrhu bylo shledáno jako dostačující. 

Dáváme ke zvážení celé znění § 4 formulačně a obsahově sjednotit s § 6 v návrhu 

novely zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, kde je 

upraven zánik členství v Radě České televize. 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na srovnatelně znějící ustanovení § 16 odst. 

2 zákona č. 496/2012 Sb. 

K bodu 11:  

Slova „přehled pohledávek a závazků“ doporučujeme nahradit slovy „přehled aktiv 

a pasiv“. Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, hovoří 

o členění na aktiva a pasiva. Pohledávky a závazky jsou pouze částí aktiv a pasiv. 

Připomínka byla zvážena a ustanovení § 6 bylo 

přeformulováno podle zásadní připomínky 

Ministerstva financí. 

K bodu 14:  

V původním textu písmene d) je používán termín „místo trvalého pobytu“. Nově 

vkládaná věta používá termín „trvalý pobyt“. Doporučujeme sjednotit návrh 

s původním textem písmene d), tedy používat termín „místo trvalého pobytu“. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

K bodům 22 a 23: 

Doporučujeme slovo „nemovitosti“ nahradit slovy „nemovitých věcí“. Navržená 

změna odpovídá terminologii nového občanského zákoníku. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

K bodu 29:  

Dle § 28 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

musí být poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního fondu 

včetně způsobu jejich poskytnutí upraveno zvláštním právním předpisem. Je tedy 

neobvyklá navržená konstrukce, kdy je v procesních věcech zpětně odkazováno na 

rozpočtová pravidla. Návrh proto doporučujeme dopracovat tak, aby obsahoval 

kompletní úpravu poskytování prostředků Fondu, tj. pravidla pro podání žádosti, 

postup a lhůty při posuzování žádosti a rozhodování o ni, stejně jako je tomu 

Připomínka byla zvážena a návrh zákona byl ve věci 

poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

upraven podle připomínek Ministerstva financí. 
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v případě poskytování podpor ze Státního fondu kinematografie dle zákona č. 

496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně 

některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zásadní připomínka 

Kritéria pro hodnocení žádosti navržená v odstavci 3 jsou velmi vágní a umožňují tak 

příliš subjektivní posuzování žádostí Radou Fondu. Pravidla pro poskytování dotací 

by měla být pro žadatele jasná a umožnit tak transparentní a hospodárné přidělování 

dotací. Požadujeme proto v návrhu stanovit, že bližší pravidla pro posouzení žádosti 

budou stanovena ve statutu Fondu. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl po 

dohodě s Ministerstvem spravedlnosti v jejím smyslu 

upraven. 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

K bodu 5., § 2a: V návrhu se stanoví, že členy Rady volí a odvolává Poslanecká 

sněmovna. Doporučujeme uvést text „Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky“, neb legislativní zkratka v zákoně není dosud zavedena. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

K bodu 5., § 2a: Není nám zřejmé, proč druhá věta čtvrtého odstavce není uvedena 

jako písm. f) v odstavci třetím, a to např. ve znění: „f) ekonomie, právo a 

management“. Dle našeho názoru druhá věta odstavce čtvrtého v navrhovaném znění 

vzhledem k dikci § 2a odst. 3 působí matoucím dojmem. Doporučujeme upravit, 

případně prosíme vysvětlit. 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno, neboť 

ekonomie, právo ani management není oborem umění 

a kultury a tyto vyjmenované obory spolu ani věcně 

nesouvisejí, na rozdíl od ostatních oborů uvedených 

v jednom písmeni. 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 14 – k § 6a odst. 3 písm. d): 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), je v agendovém 

informačním systému evidence obyvatel vedena o občanu adresa místa trvalého 

pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na 

kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, avšak 

údaj „adresa bydliště“ není v tomto informačním systému veden. Požadujeme proto 

předmětný novelizační bod vypustit. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 

Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 29 - k § 9 odst. 4: 

 Požadujeme předmětné ustanovení zpřesnit. Není jasné, zda se „rozhodnutím 

Rady“ rozumí pouze rozhodnutí Rady o poskytnutí prostředků Fondu nebo rovněž 

rozhodnutí o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Podle § 9 odst. 1 

se na žádost o dotaci nebo o návratnou finanční výpomoc, na rozhodnutí Rady 

o poskytnutí prostředků Fondu a na odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci 

použijí obdobně rozpočtová pravidla. Podle § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel 

se na rozhodnutí o poskytnutí dotace nevztahují obecné předpisy o správním řízení 

a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Pakliže se rozhodnutím Rady ve smyslu § 9 

odst. 4 rozumí výlučně rozhodnutí o poskytnutí prostředků Fondu, lze považovat 

výslovné vyloučení odvolání za nadbytečné. Je-li totiž vyloučeno použití správního 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 
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řádu na základě obdobného použití § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel, je tím 

současně vyloučena aplikace § 81 odst. 1 správního řádu, který zakotvuje právo 

účastníka řízení podat odvolání proti rozhodnutí. Má-li naopak § 9 odst. 4 dopadat 

i na rozhodnutí o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci, je třeba vyloučení 

odvolacího práva dostatečně vysvětlit v důvodové zprávě, protože dané řešení 

by mělo být výjimečné a věcně odůvodněné. Pro srovnání lze připomenout, že podle 

ustanovení § 15 odst. 2 rozpočtových pravidel se na řízení o odnětí dotace vztahují 

obecné předpisy o správním řízení, přičemž není vyloučeno právo podat odvolání 

proti rozhodnutí o odnětí dotace. 

 V obecnější rovině pak připomínáme aktuální návrh novelizace právní 

úpravy poskytování dotací v rozpočtových pravidlech, který je v současné době 

v mezirezortním připomínkovém řízení. Považujeme za nezbytné obecnou a zvláštní 

právní úpravu náležitě koordinovat – k tomu viz též stanovisko Legislativní rady 

vlády k předchozímu návrhu novely rozpočtových pravidel (vládní č.j. 1135/16, str. 

7). 

Nad rámec návrhu k § 6a: 

1. V souladu s ustálenou legislativní praxí úpravy využívání údajů ze základních 

registrů doporučujeme navrhovaná ustanovení formulovat tak, aby přesněji 

vystihovala technické řešení čerpání údajů ze základních registrů, informačního 

systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců, neboť v aktuální 

legislativní praxi je preferováno, aby orgány veřejné moci disponující 

oprávněním k čerpání údajů z informačního systému veřejné správy je samy 

z informačních systémů veřejné správy vytěžovaly a nežádaly jejich správce 

o poskytnutí. 

2. V ustanovení upravujícím využívání údajů ze základního registru obyvatel není 

dále vhodné hovořit o využívaných údajích jako o údajích referenčních. 

V základních registrech jsou vedeny referenční údaje a jiné údaje, přičemž 

zákonem, který určí referenčnost, by měl být výlučně zákon č. 111/2009 Sb., o 

základních registrech. Při duplicitní kvalifikaci údajů jako údajů referenčních v 

zákoně č. 111/2009 Sb. i v zákonech upravujících využívání údajů ze základních 

registrů hrozí, že reklasifikace údaje z referenčního na „nereferenční“ v zákoně č. 

111/2009 Sb. nemusí být zohledněna ve zvláštních zákonech, což může vyvolat 

interpretační nejasnosti o povaze takového údaje. 

3. Současně není nutné označovat informační systém evidence obyvatel a 

informační systém cizinců za „agendový“. Přívlastek „agendový“ charakterizuje 

vlastnost daných informačních systémů, není součástí jejich názvů. Pojem 

„agendový informační systém“ užívá zákon č. 111/2009 Sb. pro odlišení ostatních 

informačních systémů veřejné správy od základních registrů jako specifického 

typu informačního systému veřejné správy a současně pro vymezení množiny 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 
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informačních systémů veřejné správy zabezpečujících využívání základních 

registrů. Mimo zákon č. 111/2009 Sb. nemá jeho užití valný význam, neboť v 

zásadě každý informační systém veřejné správy je z povahy agendovým 

informačním systémem. 

Na základě výše uvedených připomínek navrhujeme ustanovení uvést 

v následující podobě: 

„§ 6a 

 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

       „(1) Ministerstvo využívá pro výkon autorských majetkových práv Fondem za 

účelem doložení skutečností, že tato práva připadla státu, o zemřelých autorech, 

popřípadě nositelích těchto práv ze základního registru obyvatel tyto údaje 

a) …. 

b) …. 

……. 

 

       (2) Ministerstvo využívá pro výkon autorských majetkových práv Fondem za 

účelem doložení skutečností, že tato práva připadla státu, o zemřelých autorech, 

popřípadě nositelích těchto práv z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje 

a) …. 

b) …. 

……. 

 

       (3) Ministerstvo využívá pro výkon autorských majetkových práv Fondem za 

účelem doložení skutečností, že tato práva připadla státu, o zemřelých autorech, 

popřípadě nositelích těchto práv z informačního systému cizinců tyto údaje 

a) …. 

b) …. 

……. 

 

       (4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, 

se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému 

cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

 

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 

údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. “. 

K čl. I bodu 4 – k § 2 odst. 1: 

Formulace „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ je neurčitá, neboť umožňuje 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. 
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zveřejnění kdekoli na internetu. Doporučujeme proto v souladu s aktuálním 

legislativním trendem použít slova „na internetových stránkách Fondu“. 

K čl. I bodu 9 – k § 4 odst. 1 písm. f): 

Máme za to, že by členství v Radě mělo zaniknout až dnem zahájení výkonu funkce 

podle § 3 odst. 2 nebo 3, ostatně člen Rady nemusí vůbec do funkce nastoupit, nebo 

se jí může ještě před nástupem vzdát. Doporučujeme proto inspirovat se např. řešením 

použitým v § 17b odst. 5 písm. d) energetického zákona. Ostatně formulace „získal 

funkci“ je nezvyklá a v českém právním řádu není používána. 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na shodně znějící ustanovení § 16 odst. 1 

písm. f) zákona č. 496/2012 Sb. 

K čl. I bodu 9 - k § 4 odst. 2: 

V úvodní části ustanovení doporučujeme přesunout slova „na návrh ministra“ za 

slovo „může“, aby bylo nepochybné, že se jednotlivé důvody odvolání uvedené 

v písmenech a) až d) vztahují k osobě člena Rady, nikoliv k osobě ministra. 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na shodně znějící ustanovení § 16 odst. 2 

zákona č. 496/2012 Sb. 

K čl. I bodu 27 – k § 8 odst. 4: 

Není zřejmý smysl navrhovaného zrušení zákazu poskytnout prostředky Fondu ke 

krytí ztráty z činnosti právnických nebo fyzických osob. Dle důvodové zprávy se 

ustanovení § 8 odst. 4 věty druhé a § 8 odst. 5 navrhují zrušit „i vzhledem k 

současným reálným finančním možnostem Fondu“. Toto zdůvodnění lze považovat za 

relevantní ve vztahu k § 8 odst. 5, nikoliv však k § 8 odst. 4 věty druhé. Účelem 

předmětného zákazu poskytnout prostředky Fondu je podle našeho názoru ochrana 

prostředků Fondu, avšak zrušení zákazu tomuto cíli spíše odporuje. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl 

upraven. 

K čl. I bodu 29 – k § 9 odst. 5: 
Doporučujeme vypustit ustanovení pro nadbytečnost, protože povinnost zaplatit 

správní poplatek plyne z navržené změny zákona o správních poplatcích obsažené 

v části druhé návrhu (ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 věty druhé zákona o 

správních poplatcích). V případě akceptování této připomínky je třeba upravit rovněž 

§ 9 odst. 6, který zmiňuje správní poplatek „podle tohoto zákona“, tedy podle zákona 

č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky. 

Připomínka byla zvážena a návrh zákona byl upraven 

v souladu s úpravou v § 34 odst. 2 zákona č. 496/2012 

Sb. a zároveň podle připomínky Ministerstva financí. 

Ministerstvo zemědělství Doporučujeme v materiálu upřesnit usnášeníschopnost Rady a způsob rozhodování 

Rady. 

Připomínka byla zvážena a problematika hlasování, 

resp. rozhodování Rady bude především řešena ve 

Statutu. 

Specifikovat odměnu člena Rady (jednorázová, měsíční, roční). Připomínka byla zvážena a materiál byl v jejím smyslu 

doplněn. Shodně znějící ustanovení o odměnách členů 

Rady fondu je obsaženo i v § 14 odst. 6 zákona č. 

496/2012 Sb. 

Doporučujeme v § 3 stanovit, jaký bude postup v případě, že člen Rady oznámí svůj 

poměr k projednávané věci dle § 3 odst. 4. 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno 

s ohledem na shodně znějící ustanovení § 14 odst. 7 

zákona č. 496/2012 Sb. 

Úřad vlády – Ministr pro 

lidská práva, rovné 

Zásadní připomínka 

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Připomínka byla po dohodě se zástupcem Úřadu vlády 

– ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a 
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příležitosti a legislativu Požadujeme řádně vyhodnotit náklady a přínosy navrhovaných variant řešení (oproti 

nulové variantě) a promítnout je – v relevantních oblastech - i do shrnutí ZZ RIA. Je 

třeba podrobně popsat všechny přínosy a náklady, rozčlenit je podle jednotlivých 

věcných změn (tj. dílčích aspektů popsaných tří segmentů právní úpravy), dostatečně je 

konkretizovat ve vztahu k jednotlivým dotčeným subjektům a – kde je to možné (např. 

úspory administrativních nákladů pro Fond i žadatele o poskytnutí finančních 

prostředků v důsledku zjednodušení příslušného procesu) – i kvantifikovat. 

legislativu vypořádána a materiál byl v jejím smyslu 

doplněn. 

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Doporučujeme respektovat strukturu ZZ RIA i z hlediska obsahu jednotlivých 

stanovených částí v souladu s požadavky Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA), tj. část zhodnocení rizika omezit na relevantní obsah a popis 

existujícího stavu, problémů řešených navrhovanou úpravou a cílů navrhované 

úpravy, který je v této části v její stávající podobě rovněž obsažen, přesunout do 

odpovídajících částí ZZ RIA. 

Připomínce bylo vyhověno a materiál byl v jejím 

smyslu upraven. 

Úřad vlády – Odbor 

kompatibility 

Zásadní připomínka 

Prostředky Fondu na konkrétní kulturní projekty se poskytují buď formou dotace 

nebo návratné finanční výpomoci. Máme za to, že tyto musí být vzhledem 

k pravidlům veřejné podpory poskytovány příjemcům buď na bázi pravidel pro 

blokové výjimky v oblasti kultury dle nařízení č. 651/2014 nebo pouze v rozsahu de 

minimis dle nařízení č. 1407/2013. To ostatně potvrzuje i předkladatel v obecné části 

důvodové zprávy návrhu (bod 5.). 

Mechanismus poskytování prostředků není však v těchto souvislostech popsán ani 

v zákoně, ani ve Statutu Fondu kultury. Ten by měl navíc tvořit přílohu návrhu, neboť 

v bodu 3 návrhu – k §1 se doplňuje odstavec 4, který stanoví, že: „podrobnosti o 

činnosti, hospodaření Fondu a poskytování prostředků Fondu stanoví statut Fondu. 

Statut schvaluje vláda na návrh ministra.“ Bez přiložení návrhu Statutu k tomuto 

návrhu není možno posoudit, zda poskytování prostředků Fondu je v souladu 

s právem EU. Současné stručné znění Statutu nic takového neobsahuje a neobsahuje 

ani odkaz na zmíněné přímo použitelné předpisy EU. 

Není nám známo, jakým způsobem jsou prostředky z Fondu v současnosti 

poskytovány, a tedy jak je zajištěn soulad s předpisy EU týkající se veřejné podpory. 

Aby mohly být prostředky Fondu poskytovány na základě výše uvedených přímo 

použitelných předpisů, a tím pádem vyňaty z notifikační povinnosti dle článku 108 

odst. 3 SFEU, musí režim podpory obsahovat odkaz na tato nařízení.  

Pokud se podpora neposkytuje bez dalšího jen na základě režimu podpory, musí být 

odkaz obsažen v jednotlivém režimu podpory případně v podpoře ad hoc. V případě 

podpory ad hoc může jít např. o formulaci „Podpora podle této smlouvy je poskytnuta 

Připomínce bylo vyhověno a návrh zákona byl v jejím 

smyslu upraven. Po dohodě se zástupcem Úřadu vlády 

– odboru kompatibility bylo doplněno ustanovení § 8 

odst. 5 s odkazem na přímo použitelné předpisy EU. 

Důvodová zpráva byla v tomto smyslu rovněž 

doplněna. Ve statutu Fondu se navíc nebude řešit 

problematika poskytování prostředků Fondu (§ 1 odst. 

6).  
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dle podmínek nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“ Vzhledem k tomu, že návrh 

vypouští § 10 a s ním i institut uzavírání smlouvy mezi příjemcem podpory a Fondem 

a navrhuje prostředky poskytovat přímo na základě rozhodnutí Rady, tento odkaz – 

informaci pro příjemce, by mělo obsahovat právě rozhodnutí. Nicméně ani z návrhu 

ani z platného znění Statutu nevyplývá, jak bude rozhodnutí po obsahové stránce 

vypadat a zda bude splňovat všechny náležitosti tak, aby mohlo plnohodnotně 

nahradit smlouvu o poskytnutí prostředků, a to včetně odkazu na právní režim, ve 

kterém jsou prostředky poskytovány.  

Způsobem, který se může v některých případech ukázat jako nejvhodnější, je 

kombinace zahrnutí některých obecných podmínek přímo do pravidel opatření a 

zbývající podmínky řešit pouze obecným odkazem na jedno z výše uvedených 

nařízení se specifikací konkrétních použitých článků zvláštní části tohoto nařízení tak, 

aby nařízení nebylo opisováno. V každém případě by bylo vhodné doplnit § 8 

návrhu odkazem na výše uvedené přímo použitelné předpisy EU. 

Ač jsme si vědomi, že návrh je pouze dílčí novelou a v budoucnu se očekává 

vypracování nové, komplexnější úpravy Státního fondu kultury, je nutno námi 

uvedené nedostatky řešit již nyní a současný návrh v tomto smyslu dopracovat. 

K § 9 odst. 4 návrhu: 

Tento paragraf stanoví, že se proti rozhodnutí Rady Státního fondu o poskytnutí 

dotace nebo návratné finanční pomoci nelze odvolat. Jsme si vědomi, že na 

poskytnutí dotace není právní nárok. Jsou tím však en bloc vyloučeny i další opravné 

prostředky, např. rozklad? A je zajištěn soudní přezkum? Jsme názoru, že v rámci 

zajištění právní jistoty je nutné zaručit, že v případě, že by byla žádost odmítnuta 

pouze z formálních důvodů, bude možné proti tomuto rozhodnutí podat opravný 

prostředek. Tím spíše, že rozhodnutí má dle návrhu vypuštěním § 10 plně nahradit 

smlouvu o poskytnutí prostředků Fondu. 

Připomínka byla zvážena, proces poskytování dotací a 

návratných finančních výpomocí se řídí rozpočtovými 

pravidly včetně úpravy odvolání. 

Úřad pro zastupování 

státu ve věcech 

majetkových 

Zásadní připomínka: 

  

K novelizačnímu bodu č. 23  

7 odst. 2  

Nemovitosti, s nimiž Fond hospodaří, se neevidují v centrálním registru 

administrativních budov. 

 

Navrhovaná novela se netýká pouze nemovitých věcí, se kterými Fond hospodaří 

v současné době, ale týká se rovněž všech nemovitých věcí, které Fond v budoucnu 

nabyde. Pokud Fond nabyde další nemovité věci, které mají charakter 

administrativních budov, tyto budovy budou pak přímo ze zákona vyloučeny 

Připomínce bylo vyhověno a materiál byl v jejím 

smyslu upraven, ustanovení § 7 odst. 2 bylo 

vypuštěno. 
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z evidence v CRAB. Vyloučení budov Fondu z evidence v CRAB je z tohoto důvodu 

zcela nelogické a nesystémové. Úřad s novelizačním bodem č. 23 zásadně nesouhlasí. 

 

Navrhovaná právní úprava je nebezpečný precedens pro další možné změny právních 

předpisů tak, že dojde k vyloučení z evidence v CRAB u dalších administrativních 

budov, se kterými hospodaří nebo které užívají státní instituce. Byl by tak popřen účel 

CRAB, který byl zřízen zákonem č. 51/2016 Sb., který novelizoval zákon č. 219/2000 

Sb.,  o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.  

 

Přitom zkušenosti ze zahraničí, zejména z činnosti mezinárodního sdružení PuRE-Net 

– sdružení subjektů hospodařících s nemovitými věcmi státu ukazují, že soustředěním 

evidence administrativních budov a provádění dislokace státních institucí v rámci 

jednoho systému, optimálně pak u jedné instituce vede ke značným úsporám 

finančních prostředků. Takovou právní úpravu mají všechny členské státy uvedeného 

sdružení, kromě Velké Británie a donedávna České republiky. 

 

Je třeba rovněž uvést, že navrhovaná změna je zcela nesystémová a nabourává 

koncepci založenou zákonem č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

bude navrhovaná změna přijata, Úřad již nebude moci ve vztahu k administrativním 

budovám, které jsou ve vlastnictví státu, plně využít možnosti, které mu dává platná 

právní úprava, ustanovení Statutu Vládní dislokační komise a regionálních 

dislokačních komisí (iniciativní návrhy na hospodárnější rozmístění zaměstnanců 

státních institucí) a zpracovaná evidence CRAB, pro účelnou a hospodárnou dislokaci 

státních institucí. Nebude tak naplno využit potenciál, který má Úřad pro naplnění 

ustanovení § 14a zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

V důsledku přijetí uvedené novely může nastat řetězová reakce, kdy dojde k přijetí 

dalších stejných změn dalších právních předpisů, které zcela vyloučí CRAB k účelné, 

funkční a hospodárné dislokaci ostatních státních institucí. 

 

Logika odůvodnění bodu č. 23 navíc popírá úkony, které ve vztahu k využití této 

budovy učinilo Ministerstvo kultury ve druhém pololetí roku 2016. Ministerstvo 

kultury předložilo Vládní dislokační komisi materiál, který navrhl využití více než 

500 m2 kancelářské plochy pro potřebu zaměstnanců Ministerstva kultury v jedné 

z budov v příslušnosti hospodařit Fondu (nám. Míru č.p. 820, Praha – Vinohrady, tzv. 

Národní dům na Vinohradech). Záměr byl schválen Rozhodnutím č. 52/2016 Vládní 

dislokační komise ze dne 17. října 2016.  

 

Problémem využívání budovy nám. Míru č.p. 820, Praha – Vinohrady, v souladu se 
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zákonem č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při respektování smyslu 

Fondu a jeho financování, není jeho zaevidování v CRAB, ale způsob smluvního 

zajištění správy této budovy. 

Unie zaměstnavatelských 

svazů ČR  

Připomínka je označena jako zásadní 

K § 2 odst. 1 

Požadujeme ponechat původní znění ustanovení. 

Odůvodnění:  

Dle návrhu je Rada nově zbavena možnosti vyjadřovat se k celkovému hospodaření 

Fondu. Pokud by tato úprava nabyla účinnosti, Rada by se dostala na roveň zbytečně 

složitě jmenované grantové komise. Důrazně nesouhlasíme s takto zásadní redukcí 

pravomocí Rady. 

Připomínka byla zvážena, vypořádána a po dohodě se 

zástupcem Unie zaměstnavatelských svazů ČR jí 

nebylo vyhověno; předkladatel se domnívá, že 

v důsledku navrhovaných změn nedochází k oslabení 

pravomocí Rady Fondu, navrhovaná úprava je pouze 

formulačním upřesněním stávajícího stavu. 

 

Připomínka je označena jako zásadní 

K § 2a odst. 3 

Navrhujeme ponechat počet členů Rady v původní podobě. 

Odůvodnění: 

Rady a komise mají standardně lichý počet členů, aby bylo předejito patovým 

situacím při hlasování 

Připomínka byla zvážena, vypořádána a po dohodě se 

zástupcem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a 

s ohledem na dosavadní zkušenosti s fungováním Rady 

Fondu jí nebylo vyhověno. 
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