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            V 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název 

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci 
veřejných prostranství na sídlištích 

 

1.2. Definice problému a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Sídliště vzniklá v poválečném období si díky specifickým historickým podmínkám většinou 
udržují relativně dobrý celkový užitný i společenský statut. Přesto jsou některá sídliště 
ohrožena postupnou přeměnou na zdevastované vyloučené lokality. Přes značné státní 
intervence v podobě podpory oprav zanedbaného fyzického stavu bytových domů 
na sídlištích, obnovy technického vybavení a zateplování domů a revitalizaci veřejných 
prostranství na sídlištích trpí část sídlišť dlouhodobým podfinancováním údržby 
a regenerace. Potřebu tuto situaci řešit potvrzují signály o pomalém, ale existujícím odchodu 
vyšších sociálních skupin obyvatel z řady sídlišť. Rozsáhlejší revitalizační zásahy jsou 
zejména z důvodů složitých majetkoprávních vztahů a velké zátěže rozpočtů obcí a měst jen 
obtížně realizovatelné samotnými municipalitami. 

Akutnost potřeby posílit veřejnou podporu v této oblasti potvrzuje i opakovaný extrémní 
převis poptávky (žadatelů) u dotačního podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj 
Regenerace sídlišť. 

 

1.2.1. Popis stávající situace 

Masivní výstavbě sídlišť v převážně montovaných panelových konstrukčních soustavách, 
která probíhala především v letech 1959-1990 (komplexní bytová výstavba však dobíhala až 
do roku 1997), předcházela po roce 1945 bytová výstavba, která nejprve navazovala 
na podmínky první republiky. V celostátním měřítku řešil bytovou výstavbu dvouletý plán, 
který byl vyhlášen již na konci roku 1946. Vznikly tzv. dvouletkové byty s obvodovými zdmi 
především z cihel a škvárobetonových prvků. Snaha o zprůmyslnění bytové výstavby vedla 
postupně k zavádění nejprve prvkové a později objemové typizace. I když první panelové 
domy se objevují již v roce 1954, prvorepublikové technologie až do roku 1959 převládaly. 
V obou případech však platí, že tato sídliště (až na výjimky) obklopují v současné době 
většinu českých měst i obcí. 

Zatímco v případě bytové výstavby v letech 1946-1959 se ne vždy jednalo o ucelené 
komplexy (obytné soubory), v případě bytové výstavby panelovými technologiemi se 
ve většině případů jednalo o tzv. sídliště, navrhovaná podle technických a hospodářských 
ukazatelů, platných v daném časovém období. Veřejná prostranství panelových sídlišť, 
i větších „cihlových“ sídlišť z let 1946-1959, se vyznačují obdobnými nedostatky a většinou 
vyžadují celkovou revitalizaci. 

Vážné závady vykazuje stav technické infrastruktury, dopravní infrastruktury včetně řešení 
parkování aut, nedostatky jsou v oblasti občanského vybavení, kde byl z celkového 
komplexního návrhu obvykle realizován jen základní rozsah. Sídliště jsou v současné době 
stále monofunkční celky, jimž „chybí život“; částečně jsou dosud nedokončenými torzy 
(nedostavěná vybavenost), přestože se jedná o značně rozsáhlé obytné celky, velikostí 
srovnatelné se samostatnými obcemi či dokonce městy. Problémy se s postupujícím časem 
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kumulují, technické, urbanistické aj. závady se promítají do dalších, zejména sociálních, 
problémů a sídliště se stávají nepřitažlivými lokalitami. Sociální profil obyvatel se trvale 
snižuje a vzniká nebezpečí, že i střední vrstvy obyvatel se budou snažit sídliště opustit 
a získat kvalitnější bydlení v kvalitnějším obytném prostředí, což by narušilo dosud 
přetrvávající poměrně vyrovnanou a smíšenou sociální skladbu. Obdobným procesem byla 
postižena mnohá sídliště v západní Evropě; jejich negativní zkušenosti mohou usměrnit 
a urychlit rozhodovací proces o naléhavosti realizace nápravných opatření. 

Nejčastěji se vyskytujícími problémy veřejné infrastruktury sídlišť jsou: 

 nízká udržitelnost a adaptabilita systému, tj. neschopnost fyzické struktury sídlišť plynule 
a adekvátně reagovat na měnící se společenské požadavky 

 celková prostorová struktura sídlišť s nejasným systémem uličních/veřejných prostranství 
a nedostatečným členěním venkovních prostranství ve škále veřejné – poloveřejné –
polosoukromé – soukromé 

 monofunkčnost 

 závady technické infrastruktury 

 nevyhovující řešení dopravní infrastruktury a nedostatek parkovacích míst 

 nekoncepční úpravy, nedostatek údržby a nedostatečné vybavení parteru 

 nedostatečné řešení a hierarchizace soukromého, polosoukromého, poloveřejného 
a veřejného prostoru, propojení obytných domů s veřejným prostorem 

 nedostatečně řešená návaznost architektury a urbanismu sídliště na okolní zástavbu 
(urbanistickou strukturu) obce 

 nedostatek zařízení občanského vybavení, který se v současné době v mnoha případech 
prohlubuje v souvislosti se změnami vlastnických vztahů 

Problémy jsou důsledkem realizace kvantity panelových domů, která byla vyvážena zpravidla 
nižší technickou, architektonickou a urbanistickou kvalitou. Problémy se stále prohlubovaly 
a prohlubují průběžným nedostatkem údržby. 

Mají-li se území sídlišť zhodnotit tak, aby se stala plnohodnotnými částmi obcí, je nezbytné 
přistupovat k řešení jejich problémů komplexně. Vzhledem k rozsahu sídlišť, množství 
nahromaděných problémů a ekonomické náročnosti jejich řešení je regenerace 
dlouhodobým procesem. Pouze globální přístup zajistí řešení problémů v logickém časovém 
sledu a zabezpečí efektivní vynakládání finančních prostředků. Pro realizaci tohoto procesu 
je nezbytným předpokladem spojení státních a obecních investic, které v případě úspěšné 
realizace záměru mohou iniciovat příliv soukromých investic. 

Regenerace veřejných prostranství v rámci českých sídlišť je dlouhodobý proces zaměřený 
na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické zhodnocení sídlišť. 
Výsledkem regenerace je přeměna sídlišť v plnohodnotné části měst, srovnatelné s klasickou 
městskou zástavbou. 

 

1.2.2. Popis problému 

Od roku 1992 byla ze státního rozpočtu poskytována finanční podpora obcím v rámci 
programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Kromě těchto historických 
jader je však nezbytné začít věnovat pozornost – a finanční podporu – ze strany státu i jiným 
specifickým částem měst; těmito městskými částmi „hodnými zvláštního zřetele“ jsou právě 
sídliště. Odkládání dostatečné míry pozornosti ze strany veřejného sektoru by se 
v budoucnosti mohlo mnohonásobně „vrátit“ v nevyhnutelnosti řešení mnoha společenských 
problémů, které jsou dostatečně známy z řady zahraničních varujících příkladů (případně 
i z některých sociálně vyloučených lokalit i v ČR). Náklady na řešení těchto „odložených“ 
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problémů jsou pak pro celou společnost podstatně vyšší. Na pomoc při odstraňování těchto 
nedostatků byl již v roce 2000 nastartován dlouhodobý program podpory oprav bytového 
fondu, který postupně doplnila možnost využití finančních prostředků IOP v rámci oblasti 
intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a v rámci ní pak i podporované 
aktivity 5.2-a) Revitalizace veřejných prostranství. 

Podpora realizace postupné přeměny veřejných prostranství sídlištních celků je dlouhodobě 
poskytována ze státních zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj, a to prostřednictvím dotačního 
titulu zaměřeného na nevratné investiční dotace určené na přesně definované aktivity. 
Dotace byly poskytovány od roku 2000 do roku 2015 podle nařízení vlády č. 494/2000 Sb., 
o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových 
sídlišť, od roku 2016 jsou poskytovány v souladu se schválenou programovou dokumentací 
Programu podpora bydlení pro období 2016-2020 na základě podprogramu Regenerace 
sídlišť. Oproti původnímu nařízení vlády č. 494/2000 Sb., došlo k zásadní změně, kdy byl 
opuštěn limitující prvek zacílení pouze na sídliště postavená prostřednictvím panelových 
technologií. Zatímco v letech 2000-2016 mělo Ministerstvo pro místní rozvoj pro účely 
existujícího dotačního titulu k dispozici ročně průměrně 168,3 mil. Kč, v roce 2017 pak již 
disponuje pouze 40,0 mil. Kč, přičemž ve střednědobém výhledu státního rozpočtu – kapitola 
Ministerstva pro místní rozvoj není plánováno žádné navýšení. Vzhledem k této skutečnosti 
byl evidován převis poptávky v tomto roce (celkem 267,8 mil. Kč) nad určenými 
rozpočtovanými prostředky ve výši 670 % (100 % = alokace). 

V letech 2010 až 2014 byly obdobným směrem zacíleny finanční prostředky Integrovaného 
operačního programu v rámci oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích (5.2.a) Revitalizace veřejných prostranství, 5.2.c-a) Pilotní projekty – podpora 
vybraných romských lokalit, projekty jejichž cílem bylo propojit aktivity regenerace domů 
a revitalizace veřejného prostranství s aktivitami sociálního začleňování (aktivita 3.1b Služby 
v oblasti sociální integrace v IOP) nebo s aktivitami řešenými v OP LZZ (oblast intervence 
3.2 zaměřená na neinvestiční podporu romských lokalit). 

Tyto finanční prostředky využilo 46 měst České republiky s 20 000 a více obyvateli, která 
disponovala Integrovanými plány rozvoje měst. 

V roce 2012 byly poskytnuty Státnímu fondu rozvoje bydlení na realizaci finančního nástroje 
JESSICA finanční prostředky z Integrovaného operačního programu ve výši cca 610 mil. Kč. 
Tyto finanční prostředky použil Státní fond rozvoje bydlení na úvěry na bydlení s nízkou 
úrokovou mírou a dlouhou dobou splatnosti (až 20 let). V roce 2016 byla ukončena první 
obrátka revolvingového úvěru. Postupně vracené finanční prostředky již nemají charakter 
prostředků strukturálních fondů, jde o národní prostředky státního rozpočtu, které však 
nadále musí sloužit k obdobnému účelu. První obrátku je možné využít k posílení podpory 
regenerace sídlišť formou nového programu Státního fondu rozvoje bydlení Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích. 

Finanční prostředky Ministerstva pro místní rozvoj pro účely dotačního titulu jsou velmi 
omezené (alokace v roce 2017 pouze 40 mil. Kč) a přesto, že obce mohou získat dotaci 
ve výši až 70 % rozpočtových nákladů investice, jsou finanční prostředky poskytované 
Ministerstvem pro místní rozvoj omezeny pouze na maximálně 4 mil. Kč na provedení 
záměru realizace regenerace sídliště v rámci jedné etapy. Tato skutečnost vede k tomu, že 
nedochází k celkovému řešení v rámci jedné etapy, ale investiční záměr je etapizován, 
v případě větších urbanistických celků např. i na 15 let (Ostrava, Mariánské Hory-Hulváky 
apod.). 

Finanční prostředky jsou Ministerstvem pro místní rozvoj poskytovány pouze ve formě 
nevratných investičních dotací a Ministerstvo pro místní rozvoj nedisponuje investičními 
prostředky, které by umožňovaly poskytovat žadatelům také nízkoúročené úvěry, na základě 
nichž by mohly být realizovány v kratším časovém horizontu objemově významnější 
investiční záměry, související s regenerací veřejných prostranství. Nedostatečná výše 
poskytovaných dotačních prostředků a neexistence cíleného nízkoúročeného úvěru, který by 
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umožnil doplnit vlastní zdroje příjemce dotace, tak vede k prodlužování realizace 
zamýšleného záměru a pozitivní efekty směrem k veřejnosti jsou potlačovány. 
 

1.2.3. Odhad rozsahu problému 

Podle statistických údajů z roku 2011 (SLDB 2011) bylo v České republice zjištěno celkem 
65 tisíc panelových bytových domů, ve kterých je 1 290 tisíc bytů, což představuje 31,4 % 
celkového trvale obydleného bytového fondu ČR. Podle podrobných analýz se problematika 
panelových sídlišť týká 308 měst, v nichž se nacházejí ucelená panelová sídliště. V těchto 
sídlech je celkem 2 523 631 bytů, realizovaných v různých formách zástavby, z toho 
v panelových domech je v těchto městech celkem 1 072 614 bytů, což je 42,50 % 
z celkového počtu bytů v těchto městech. Z uvedených údajů je patrné, že byty v panelových 
sídlištích tvoří téměř polovinu bytového fondu ve větších sídlech. Průměrná obsazenost bytu 
v této skupině bytových domů a bytů je 2,1 obyvatel/byt. 

Podle nového zaměření podpory i na sídliště postavená nepanelovou technologií zejména 
v letech 1946-1960 je rozsah dotčených obytných celků (sídlišť) potřeba zvětšit o tuto 
skupinu bytových domů. Pro tento účel lze jako relevantní skupinu bytových domů určit 
bytové domy postavené v období 1946-1960 o 4 a více podlažích, u kterých je vysoká 
pravděpodobnost jejich realizace v ucelených sídlištních celcích. Počet bytů v této skupině 
bytových domů je 90 000. 

Na základě odhadů Ústavu územního rozvoje (2006) o celkovém počtu bytů v panelových 
domech (1 000 000), výpočtu bytů v nepanelových poválečných sídlištích (90 000), bytů na 
sídlištích s realizovanými revitalizačními úpravami (70 000) a bytů v realizacích IOP 5.2 
(56 000) a kalkulaci nákladů na byt z realizovaných akcí v letech 2001-2017 (106 tis. Kč) lze 
celkový rozsah odhadovat na 960 000 bytů a celkové náklady cca 102 mld. Kč. 

Velká část sídlištních obytných celků a jejich veřejných prostranství je náklady obcí, měst 
i jiných subjektů průběžně udržovaná, prošla v různém rozsahu obnovou a revitalizací. Podle 
odborného odhadu lze relevantně předpokládat, že velká část dotčených sídlišť nepotřebuje 
bezprostřední intervenci s využitím veřejné podpory do revitalizace veřejných prostranství. 
Aktuální potřeba se pohybuje minimálně v rozsahu 30 miliard Kč celkových nákladů, 
což při zachování dosavadního podílu veřejné podpory znamená cca 12 mld. Kč 
objemu dotací. 

Bez státní intervence lze předpokládat jen malou ochotu a schopnost měst a obcí realizovat 
potřebné revitalizační projekty, což dlouhodobě jen zvýší potřebné náklady do budoucna 
a bude znamenat zhoršování stavu veřejných prostranství velké části sídlišť se všemi 
negativními dopady a riziky zejména pro jejich obyvatele. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, Program Podpora bydlení 
2016-2020, podprogram Regenerace sídlišť. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

 obce jako příjemci finančních prostředků na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích 

 fyzické osoby jako uživatelé bytů na sídlištích 

 vlastníci bytů na sídlištích 

 stát prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení jako poskytovatel finančních 
prostředků 
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1.5. Popis cílového stavu a odůvodnění hlavních principů 

Cílem je iniciovat a podporovat aktivity obcí, vedoucí k zajištění informačních, organizačních 
a ekonomických podmínek regenerace sídlištního prostředí. Tímto postupem, na základě 
schválených komplexních projektů regenerace veřejných prostranství na sídlištích, v nichž 
bude vyjádřena všestranná spoluúčast všech zainteresovaných subjektů a které stanoví 
zásady a regulativy pro realizaci jednotlivých uvažovaných akcí, je možné efektivně 
realizovat postupnou přeměnu těchto celků v plnohodnotné a atraktivní městské části. 

Prostřednictvím navrhované úpravy bude možné podpořit regeneraci a revitalizaci cca 100 
projektů na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, a to při využití první obrátky 
finančního nástroje JESSICA v celkovém rozsahu 550 mil. Kč v období 5 let. Dojde tak 
k zatraktivnění již tak využívané lokality pro bydlení, a tím k omezení či zpomalení odlivu 
zejména mladých lidí z lokality. 

 

1.6. Zhodnocení rizika a dopadů 

Pokud zůstane stav nezměněn, bude docházet: 

 k další degradaci sídlišť 

 k postupnému úpadku neatraktivní lokality 

 ke zvýšení nákladů na regeneraci veřejných prostranství na sídlišti v následujícím období 

 ke zhoršování sociální struktury obyvatel 

 ke zvyšování rizika vzniku sociálně vyloučených lokalit 

 ke vzniku rezidenčních brownfieldů s potřebou komplexní demolice objektů a celkové 
rekultivace území 

 k růstu tlaku na zábor zemědělské půdy při okrajích měst a v příměstských lokalitách 
a tím k rozšiřování suburbánní zástavby 

V případě, že nedojde k posílení postupné regenerace veřejných prostranství na sídlištích, 
nebudou naplňovány závazky, ke kterým se Česká republika přihlásila v oblasti udržitelného 
rozvoje měst (Nová agenda pro města, Agenda 2030). 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s akty práva Evropské unie 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

Předložený návrh nezapracovává právo Evropské unie, návrh nařízení vlády není v rozporu 
s právem Evropské unie, nezakládá veřejnou podporu. 

Navrhované změny stávajícího nástroje podpory nejsou zásadního charakteru, dochází 
ke změně zdroje finančních prostředků a rozšíření možností financování (úvěrování). Jedná 
se o opatření, které není v rozporu s nástroji z fondů Evropské unie (program je vůči dalším 
programům financovaným z různých dalších zdrojů jasně vymezen a nemůže tak docházet 
k překryvům). 

 

1.7. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

1. Přiměřenost: Navrhovaný předpis je přiměřený množině vztahů, které má upravovat 
a nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy, upravuje pouze podmínky stávajícího 
opatření a navrhuje jeho nový zdroj financování. 

2. Jednoznačnost: nařízení vlády obsahuje jednoznačné vymezení práv a povinností všech 
dotčených subjektů, stanovuje procesní požadavky při čerpání podpory včetně lhůt 
a požadavků na podklady. 
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3. Standardnost: navrhovaná úprava je zakotvena v již existujícím zákoně č. 211/2000 Sb., 
o Státním fondu rozvoje bydlení, nejsou zaváděny nové instituty, které by se lišily 
od dalších prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 

4. Motivace ke korupci: navrhovanou úpravou nedochází ke zvětšení rozsahu povinností 
dotčených subjektů. Nové povinnosti neplynou žádným jiným osobám kromě těch, které 
podají žádost a podepíší smlouvu o poskytnutí podpory se Státním fondem rozvoje 
bydlení, který kontroluje dodržování podmínek, za kterých je podpora poskytována. 
Návrh nařízení vlády vede k eliminaci korupčního rizika stanovením jednotných 
podmínek pro poskytnutí podpory, další postup je dán jednotnou metodikou uveřejněnou 
na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení. 

5. Rozhodování a odpovědnost: na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory není právní 
nárok, podle jednotných kritérií rozhoduje Státní fond rozvoje bydlení v působnosti 
Ministerstva pro místní rozvoj, zastoupený jednotlivými orgány Státního fondu rozvoje 
bydlení v souladu se statutem Státního fondu rozvoje bydlení. Rozdělení pravomocí se 
tímto předpisem nemění. Smlouvy jsou podepisovány ředitelem/ředitelkou Státního fondu 
rozvoje bydlení. 

6. Opravné prostředky: žádost, která nesplňuje veškeré náležitosti, lze doplnit v termínu 
30 dní od výzvy Státního fondu rozvoje bydlení k doplnění žádosti. Pokud Státní fond 
rozvoje bydlení neposkytne podporu, sdělí tuto skutečnost písemně a bez zbytečného 
odkladu žadateli. 

7. Kontrolní mechanismy: tento předpis nemění kontrolní mechanismy, které jsou nastaveny 
zejména zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení. Korupční prostředí 
nebylo identifikováno. 

8. Transparentnost: navrhovaný předpis nemá vliv na dostupnost informací (dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), 
souhrnné informace o realizaci poskytování podpory a další informace jsou uveřejňovány 
zejména následně na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení. 

 

2. Návrh variant řešení 

 

Varianta 1 – nulová 

Podpora bude poskytnuta pouze podle stávajícího podprogramu Regenerace sídlišť 
Ministerstva pro místní rozvoj. 

Zůstane zachován stávající stav, podporu bude možno nadále poskytovat dle omezeného 
rozpočtu programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

Právní rámec: 

 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

o Program Podpora bydlení 2016-2020, podprogram Regenerace sídlišť 

 

Právní forma varianty 1: stávající podprogram, není nutný nový předpis 

Veřejná podpora: nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu 

Forma podpory: přímá dotace  

Příjemce podpory: obce 
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Zdroj financování: státní rozpočet – kapitola Ministerstva pro místní                
rozvoj 

 

Základní podmínky při poskytování dotací: 

 žádost o dotaci může podat pouze obec, na jejímž území se nachází sídliště o velikosti 
minimálně 150 bytů, jasně prostorově a funkčně vymezené územním plánem jako 
kompaktní ucelené území 

 dotace činí 70 % rozpočtových nákladů, max. 4 mil. Kč na projekt 

 pozemek, na kterém bude provedena regenerace sídliště, je ve vlastnictví obce 

 obec má platný územní plán, platný doklad o povolení stavby (popř. jiné rozhodnutí nebo 
opatření stavební povolení nahrazující) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; vyjádření odboru životního 
prostředí v případě řešení zeleně 

 obec má projekt regenerace sídliště schválený zastupitelstvem, který je v souladu 
s platným územním plánem, v případě další etapy projektu má obec aktualizovaný projekt 
schválený zastupitelstvem 

 pozemek, na kterém bude provedena regenerace sídliště s využitím dotace podle tohoto 
subtitulu, není v záplavovém území 

 řešení projektu regenerace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 projekt včetně území, nebo jeho části, na kterém je realizován, nesmí být financován nebo 
spolufinancován ze zdrojů Evropské unie 

 udržitelnost projektu je 5 let 

 

 

Varianta 2 – dotační podpora ze zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení 

Podpora bude poskytnuta z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení se stejnými parametry 
jako stávající podprogram Regenerace sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj. 

Program Ministerstva pro místní rozvoj bude nahrazen podporou poskytovanou ze Státního 
fondu rozvoje bydlení. Podmínky pro poskytnutí podpory i parametry zůstanou stejné jako 
u podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Stávající nařízení vlády č. 494/2000 Sb. o podmínkách poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť a nařízení vlády č. 99/2007 Sb., kterým 
se mění nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť budou zrušena. 

Právní rámec: 

 zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 
Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby 
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

o nové nařízení vlády upravující podmínky poskytnutí podpory 

 

Právní forma varianty 2: nové nařízení vlády  

Veřejná podpora: nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu 
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Forma podpory: přímá dotace 

Příjemce podpory: obce 

Zdroj financování: rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení ze zdrojů 
první obrátky JESSICA 

 

Základní podmínky při poskytování podpor: 

 žádost o dotaci může podat pouze obec, na jejímž území se nachází sídliště o velikosti 
minimálně 150 bytů, jasně prostorově a funkčně vymezené územním plánem jako 
kompaktní ucelené území 

 dotace činí 70 % rozpočtových nákladů, max. 4 mil. Kč na projekt 

 pozemek, na kterém bude provedena regenerace sídliště, je ve vlastnictví obce 

 obec má platný územní plán, platný doklad o povolení stavby (popř. jiné rozhodnutí nebo 
opatření stavební povolení nahrazující) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; vyjádření odboru životního 
prostředí v případě řešení zeleně 

 obec má projekt regenerace sídliště schválený zastupitelstvem, který je v souladu 
s platným územním plánem, v případě další etapy projektu má obec aktualizovaný projekt 
schválený zastupitelstvem 

 řešení projektu regenerace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 projekt včetně území, nebo jeho části, na kterém je realizován, nesmí být financován nebo 
spolufinancován ze zdrojů Evropské unie 

 v případě plánovaných etap se musí jednat o etapy na sebe navazující a zároveň územně 
a  časově rozlišené 

 realizace podporovaných opatření bude ukončena nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace 

 udržitelnost projektu je 5 let 

 program bude vyhlášen na pětileté – šestileté období s objemem dotací přibližně 110 mil. 
Kč/rok (nultý rok fungování a 5 standardních let) 

 

Varianta 3 – dotačně-úvěrová podpora ze zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení 

Podpora bude poskytnuta z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace nebo 
formou dotace a úvěru. 

Program Ministerstva pro místní rozvoj bude nahrazen podporou poskytovanou ze Státního 
fondu rozvoje bydlení, a to formou dotace a/nebo úvěru. Podmínky pro poskytnutí podpory 
zůstanou stejné, parametry dotace a úvěru budou nově formulovány. 

 

Právní rámec: 

 zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona 
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu 
na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

o nové nařízení vlády upravující podmínky poskytnutí podpory 
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Právní forma varianty 3: přijetí nařízení vlády  

Veřejná podpora: nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu 

Forma podpory: přímá dotace a zvýhodněný úvěr 

Příjemce podpory: obce 

Zdroj financování: rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení a finanční 
prostředky z první obrátky JESSICA 

 

Základní podmínky při poskytování podpor: 

 žádost o podporu může podat pouze obec, na jejímž území se nachází sídliště o velikosti 
minimálně 150 bytů, jasně prostorově a funkčně vymezené územním plánem jako 
kompaktní ucelené území 

 dotace může být poskytnuta i bez čerpání úvěru, po vyčerpání finanční částky určené na 
dotace z prostředků JESSICA, může být poskytnut žadateli úvěr i bez čerpání dotace 

 dotace činí max. 50 % rozpočtových nákladů, max. 6 mil. Kč na projekt 

 obec se na financování regenerace sídliště bude podílet nejméně ve výši 10 % 
rozpočtových uznatelných nákladů na projekt 

 úvěr v součtu s dotací může činit maximálně do výše 90 % uznatelných nákladů se 
splatností max. 15 let 

 úroková sazba je ve výši základní referenční sazby Evropské unie + 0,30 % p. a. 

 pozemek, na kterém bude provedena regenerace sídliště, je ve vlastnictví obce 

 obec má platný územní plán, platný doklad o povolení stavby (popř. jiné rozhodnutí nebo 
opatření stavební povolení nahrazující) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; vyjádření odboru životního 
prostředí v případě řešení zeleně 

 obec má projekt regenerace sídliště schválený zastupitelstvem, který je v souladu 
s platným územním plánem, v případě další etapy projektu má obec aktualizovaný projekt 
schválený zastupitelstvem 

 řešení projektu regenerace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 projekt včetně území, nebo jeho části, na kterém je realizován, nesmí být financován nebo 
spolufinancován ze zdrojů Evropské unie 

 v případě plánovaných etap se musí jednat o etapy na sebe navazující a zároveň územně 
a  časově rozlišené 

 realizace podporovaných opatření bude ukončena nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace 

 udržitelnost projektu je po dobu splatnosti úvěru, minimálně však 5 let 

 dotační složka programu bude vyhlášena na pětileté – šestileté období (nulté startovací 
období + 5 let) s objemem dotací přibližně 110 mil. Kč/rok 

 

Chybějící roční finanční prostředky nad rámec vratek z první obrátky budou kryty z volných 
vlastních zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení a následně vyrovnány vratkami v budoucích 
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obdobích. Po vyčerpání limitu prostředků z první obrátky programu JESSICA nebudou 
dotace již vypláceny. Předpokládaný termín poskytování dotací je tedy 5 resp. 6 let. 

Státní fond rozvoje bydlení by se zapojením finančního nástroje mohl mít možnost financovat 
větší projekty a v kratším čase. V případě vyčerpání prostředků z první obrátky programu 
JESSICA po pěti letech bude program ukončen. 

 

2.1. Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Navrhovaný předpis nemá regulativní charakter, může pouze podpořit zájem o aktivity 
související s přeměnou veřejných prostranství měst a obcí na území České republiky. Jeho 
vliv na trh České republiky je z důvodu omezených finančních prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení marginální, avšak pro konkrétní obce může být rozhodujícím zdrojem 
financování přeměny veřejných prostranství, přičemž platí, že lze očekávat výrazný 
motivační a multiplikační efekt. 

Vzhledem k výlučné podpoře nekomerčních aktivit určených veřejnosti nezakládá návrh 
nařízení vlády veřejnou podporu. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů jednotlivých variant 
 

tab. č. 10: Kvalitativní popis nákladů přínosů a rizik jednotlivých variant 

varianta celkové náklady celkové přínosy hlavní rizika 

1 

 náklady na poskytování dotací 
a jejich administraci hrazené ze 
státního rozpočtu kapitola MMR 

 není třeba přijmout nový předpis  nedostatek finančních 
prostředků v rozpočtu MMR 

 nemožnost financovat 
projekty komplexní 
regenerace 

2 

 náklady na poskytování dotací 
hrazené z vratek první obrátky 
JESSICA 

 náklady na administraci hrazené 
z rozpočtu SFRB 

 využití finančních prostředků z první 
obrátky JESSICA 

 vyšší uspokojení poptávky 
 

 finanční prostředky na dotaci 
jsou omezeny na 5 let 

 nemožnost financovat 
projekty komplexní 
regenerace 

3 

 náklady na poskytování dotací 
hrazené z vratek první obrátky 
JESSICA  

 náklady na poskytování úvěrů  

 náklady na administraci. 

 sloučení dotační a úvěrové formy 
podpory umožní realizovat projekty 
komplexní regenerace 

 realizace komplexních projektů 
přinese vyšší multiplikační efekt 
veřejných investic 

 jedná se částečně o revolvingový 
nástroj 

 

 úvěry nebudou čerpány 
z důvodu neochoty obcí se 
zadlužovat 
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3.2. Celkové náklady státu, Státního fondu rozvoje bydlení 

Náklady na realizaci jednotlivých variant jsou 

 přímé výdaje státu (Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení) 
na danou podporu (dotace, úvěry) 

 administrativní náklady 

 náklady implementace 

 

Varianta 1 

Veškeré výdaje navrhované úpravy včetně nákladů na administraci nástroje jsou hrazeny 
ze státního rozpočtu, kapitola Ministerstva pro místní rozvoj. 

 Výdaje státu jsou dle rozpočtového výhledu ve výši 40 mil. Kč ročně pro tříleté období tj. 
pro roky 2018-2020. Celková výše výdajů je tedy za dané období 120 mil. Kč. 

 Administrativní náklady se nezvýší, bude využita kapacita stávajících pracovníků 
Ministerstva pro místní rozvoj. 

 Náklady implementace jsou nulové, nebude docházet ke změně již fungujícího nástroje. 

 

 

Varianta 2 

Výdaje navrhované varianty budou hrazeny z první obrátky finančního nástroje JESSICA 
realizovaného Státním fondem rozvoje bydlení formou dotace, náklady administrativní 
a náklady implementace budou hrazeny z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.  

 

Tab. č. 11: Předpokládané výdaje SFRB na dotace k účelu regenerace veřejných 
prostranství na sídlištích v letech 2018-2024 (mil. Kč) 

Rozpočtové období 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plán výdajů dotační složky 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Pozn.: Předpokladem pro určení výdajů na jednotlivé účely je rozpočet podle celkové částky z první obrátky finančního nástroje 
JESSICA. 

 Výdaje státu jsou dle rozpočtového výhledu ve výši 50-100 mil. Kč ročně, celkové výdaje 
550 mil. Kč z první obrátky finančního nástroje JESSICA. 

 Administrativní náklady Státního fondu rozvoje bydlení vzniknou s realizací nového 
programu po dobu 5 resp. 6 let, poté archivace podkladů, případně náklady vzniklé 
s následnou kontrolou. Celkové náklady na hodinu pracovníka a jeho režii ve výši 30 % 
z hrubé mzdy jsou 384 Kč/hodinu. Průměrný odhad časové náročnosti přípravy a uzavření 
jedné dotační smlouvy je cca 25 hodin, tj. 9 600 Kč za uzavřenou dotační smlouvu. 
Při 12 smlouvách na 4 mil. Kč se v prvním roce jedná o 115 200 Kč, v dalších letech, 
240 000 Kč. Celkově za období fungování dotačního programu se tedy jedná o cca 
1,3 mil. Kč. 

 Náklady implementace vzniknou s přípravou dotačního programu, rozsah evidence bude 
obdobný, jako u jiných dotačních programů tj. jednorázové náklady úpravy evidenčního 
systému, dle zkušeností z minulých období cca 200 tis. Kč. 

 Celkové výdaje jsou odhadovány na 551,5 mil. Kč. 
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Varianta 3 

Výdaje navrhované varianty budou hrazeny jednak z vratek první obrátky finančního nástroje 
JESSICA realizovaného Státním fondem rozvoje bydlení (dotace) a jednak z prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení, a to jak návratné výdaje na úvěrovou složku, tak náklady 
administrativní a náklady implementace. 

 

Tab. č. 12: Předpokládané výdaje Státního fondu rozvoje bydlení na dotace a úvěry k účelu 
regenerace veřejných prostranství na sídlištích v letech 2018-2024 (mil. Kč) 

Rozpočtové období 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plán výdajů dotační složky 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Plán výdajů úvěrové složky 20,0 50,0 60,0 70,0 70,0 70,0 0,0 

Pozn.: Předpokladem pro expertní odhady výdajů na jednotlivé účely je rozpočet podle celkové částky z vratek první  obrátky 
finančního nástroje JESSICA a předpoklad postupného narůstání zájmu o úvěry s přihlédnutím k současné výši 
vlastních finančních prostředků čerpaných k dotaci z MMR a předpokladem financování části nákladů z vlastního 
rozpočtu obce. 

 

Za dané období se jedná o 550 mil. Kč na dotace. 

 Výdaje státu jsou dle rozpočtového výhledu ve výši 50-100 mil. Kč ročně, celkové výdaje 
550 mil. Kč z vratek první obrátky finančního nástroje JESSICA, 340 mil. Kč úvěrové 
složky z volných finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. 

 Celkově poskytnuté úvěry v průběhu 6 let, se splatností 15 let a úrokovou sazbou ve výši 
základní referenční sazby Evropské unie (0,45 % k 1. 1. 2017)+ a přirážkou 0,30 % p. a. 
tj. 0,75 % p. a. v předpokládané výši 340 mil. Kč, by mohly vést ke hrubému výnosu 
19 589 650 Kč.  

 Administrativní náklady Státního fondu rozvoje bydlení vzniknou s realizací nového 
dotačně-úvěrového programu po dobu minimálně 25 let, poté archivace podkladů, 
případně náklady vzniklé s následnou kontrolou. Celkové náklady na hodinu pracovníka 
a jeho režii ve výši 30 % z hrubé mzdy jsou 384 Kč/hodinu. Průměrný odhad časové 
náročnosti přípravy a uzavření jedné dotačně-úvěrové smlouvy je cca 30 hodin, tj. 
11 520 Kč za uzavřenou dotační smlouvu. Při 8 smlouvách na 6 mil. Kč se v prvním roce 
jedná o 92 160 Kč, v dalších letech při 16 smlouvách, 184 320 Kč. Celkově za 6-leté 
období uzavírání smluv dle dotačně-úvěrového programu se tedy jedná o cca 1,01 mil. Kč 
administrativních nákladů souvisejícími se smlouvami. Běžné náklady evidence a 
následné kontroly lze vyčíslit, dle expertního odhadu SFRB, ve výši cca 60 % nákladů 
nově uzavíraných smluv. Celkově za 21 let fungování programu se jedná o  2 267 136 Kč. 
V souhrnu 3,277 mil. Kč administrativních nákladů. 

 Rizikovost úvěrů se předpokládá velmi nízká, zkušenosti SFRB s úvěry poskytovanými 
obcím jsou velmi pozitivní, SFRB dosud nemusel vymáhat plnění soudní cestou v případě 
úvěrů obcím. 

 Náklady implementace vzniknou s přípravou dotačně-úvěrového programu, rozsah 
evidence bude obdobný, jako u jiných úvěrových programů tj. jednorázové náklady úpravy 
evidenčního systému, cca s úpravou 600 tis. Kč. 

 Celkové výdaje (nominální výnos úvěrové složky mínus administrativní náklady, náklady 
implementace a výdaje na dotační složku ve výši 550 mil. Kč) jsou 534,287 mil. Kč. 
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3.3. Přínosy 

Přijetím nařízení vlády o podpoře regenerace veřejných prostranství na sídlištích: 

 dojde ke zlepšení životního prostředí obyvatel měst a obcí; 

 bude omezena degradace území sídlišť a zvýší se kvalita veřejných prostranství 
na sídlištích; 

 dojde ke zvýšení atraktivity sídlištních celků pro bydlení zejména mladých obyvatel; 

 dojde ke stabilizaci obyvatel a jejich sociální skladby na sídlištích; 

 bude omezeno riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit v regenerovaných územích; 

  bude omezen vznik sociálně patologických jevů a tím snížení potřeby finančních 
prostředků na jejich řešení; 

 dojde ke zvýšení motivace obcí k revitalizaci sídlišť a snížení jejich finanční zátěže 
spojené s realizací projektů. 

 

Odhad celkové výše vygenerované investice 

Zkušenosti za dobu podpory regenerace veřejných prostranství sídlišť (2001-2017) ukazují 
závislost celkové výše investice na částce stanovené jako limitní poskytovatelem dotace. 
Z vyhodnocení výsledků za léta 2001-2017 vyplývá poměr mezi výší poskytnuté dotace 
a výší celkové investice 2,8 (35,7 % podílu dotace na celkové investici). 

Tedy např. 6 mil. Kč dotace by mohlo představovat celkovou investici ve výši 16,8 mil. Kč 
(10,8 mil. Kč vygenerované investice). Výše čerpaného nízkoúročeného úvěru by 
při uvedených částkách mohla dosahovat 9,1 mil. Kč (úvěr v součtu s dotací maximálně 
do výše 90 % uznatelných nákladů). 

 

tab. č.13: Fiskální přínosy podpory regenerace panelových sídlišť v letech n0 a n1 (Kč) při 
poskytnuté dotaci 1 mil. Kč 

Druh odvodu Státní rozpočet Veřejné rozpočty Celkem 
Nominální hodnota poskytnuté 

podpory (NHP) 

DPH (21 %) 
 

346 449,0 - 346 449,0 1 000 000,0 

Sociální pojištění 
87 279,0 - 87 279,0 

Odhadnutá výše investice 
z NHP 

Zdravotní pojištění 
 

- 36 554,0 36 554,0 1 996 208,0 

Daň z příjmu FO 
 

54 425,0 - 55 692,0 

 

Daň z příjmu PO (primární) 
 

18 964,0 - 19 406,0 

Daň z příjmu PO 
(sekundární) 

32 428,0 - 33 183,0 

Celkem 
 

537 559,0 36 554,0 574 113,0 

Fiskální návratnost 
z investice (v %) 

26,9 1,8 28,8 

Fiskální návratnost 
z poskytnuté podpory (v %) 

53,8 3,7 57,4 

Zaplacené úroky SFRB v letech n1 až n15   (fixní úrok 0,75 % p. a. +) na dobu 15 let) 46 093,0 

* Sazba EU v době výpočtu 0,45 % p. a. 
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3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 

3.4.1. Popis a porovnání variant 
 

Varianta 1 

Sociální dopady: 

Náklady: Negativní – bude nadále docházet k další degradaci některých sídlišť, jejichž 
regeneraci se nepodaří zrealizovat v důsledku nedostatku finančních prostředků 
veřejných rozpočtů. 

Přínosy: Negativní – nebude docházet ke zvyšování počtu revitalizovaných sídlišť. 

Ekonomické dopady: 

Náklady: Negativní – degradace sídlišť si vyžádá finanční prostředky na řešení sociálně 
patologických jevů, vyšší kriminalitu a další negativní jevy. Zvýší se počet sociálně 
vyloučených lokalit. 

Přínosy: Negativní – ekonomická náročnost řešení dopadů se bude zvyšovat v důsledku 
prohlubování problémů vyplývajících z celkové degradace sídliště. 

Dopady na životní prostředí: 

Náklady: Neutrální – degradace území sídlišť vede ke zhoršení životního prostředí v daném 
území, bude realizován malý počet projektů  

Přínosy: Neutrální - degradace území sídlišť vede ke zhoršení životního prostředí v daném 
území, bude realizován malý počet projektů  

Dopady na rozpočty obcí: 

Náklady: Neutrální – nedostatek finančních prostředků neuspokojí dostatečné množství obcí 
tak, aby vliv opatření měl větší efekt. 

Přínosy: Neutrální – nedostatek finančních prostředků neuspokojí dostatečné množství obcí 
tak, aby vliv opatření měl větší efekt 

Implementace: 

Náklady: Pozitivní – není třeba provádět žádné změny. 

Přínosy: Negativní – stávající stav nepřinese pozitivní změny k vnímání bydlení na sídlišti 
pro všechny skupiny obyvatel. 

 

Varianta 2 

Sociální dopady: 

Náklady: Negativní – bude nadále docházet k další degradaci některých sídlišť, jejichž 
regeneraci se nepodaří zrealizovat v důsledku nedostatku finančních prostředků 
veřejných rozpočtů. 

Přínosy: Negativní – nebude docházet ke zvyšování počtu revitalizovaných sídlišť. 

Ekonomické dopady: 

Náklady: Neutrální – náklady na realizaci nařízení vlády budou hrazeny z první obrátky 
finančního nástroje JESSICA Státního fondu rozvoje bydlení adekvátně množství 
projektů až do výše předpokládaného ročního rozpočtu ve výši 110 mil. Kč 
po dobu 5 let. 

Přínosy: Pozitivní – bude možné uspokojit více obcí. 
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Dopady na životní prostředí: 

Náklady: Neutrální – degradace území sídlišť vede ke zhoršení životního prostředí v daném 
území, bude realizován malý počet projektů. 

Přínosy: Neutrální - degradace území sídlišť vede ke zhoršení životního prostředí v daném 
území, bude realizován malý počet projektů. 

Dopady na rozpočty obcí: 

Náklady: Neutrální – nedostatek finančních prostředků neuspokojí dostatečné množství obcí 
tak, aby vliv opatření měl větší efekt. 

Přínosy: Neutrální – nedostatek finančních prostředků neuspokojí dostatečné množství obcí 
tak, aby vliv opatření měl větší efekt. 

Implementace: 

Náklady: Neutrální – bude třeba zavést nové nařízení vlády, administrativní zátěž nebude 
velká. 

Přínosy: Neutrální – dojde ke zrušení dvou stávajících nefunkčních nařízení vlády, které 
bude nahrazeno jedním novým. 

 

Varianta 3 

Sociální dopady: 

Náklady: Pozitivní – zvýší se počet realizovaných projektů a v důsledku toho bude možné 
zastavit degradaci sídlišť. 

Přínosy: Pozitivní – zvýší se počet realizovaných projektů, bude možné realizovat i větší 
projekty. 

Ekonomické dopady: 

Náklady: Neutrální – náklady na realizaci nařízení vlády budou hrazeny z první obrátky 
finančního nástroje JESSICA Státního fondu rozvoje bydlení adekvátně množství 
projektů až do výše předpokládaného ročního rozpočtu ve výši 110 mil. Kč 
po dobu 5 let. Zvýšené náklady na poskytování úvěrů. 

Přínosy: Pozitivní – zavedením úvěrové podpory bude možné pokračovat s podporu 
i po vyčerpání prostředků na dotační složku podpory. Jedná se o návratnou formu 
podpory, výdaje mají vysoký multiplikační efekt na státní rozpočet. 

Dopady na životní prostředí: 

Náklady: Pozitivní – zvýší se počet revitalizovaných sídlištních území, sníží se náklady 
na negativní externality. 

Přínosy: Pozitivní – zlepší se životní prostředí v revitalizovaných částech měst. 

Dopady na rozpočty obcí: 

Náklady: Neutrální – úvěrová složka podpory přinese zvýšené dluhové zatížení obcí, které 
však bude do určité míry kompenzováno sníženými náklady na úhradu budoucích 
zvýšených nákladů plynoucích z nečinnosti. 

Přínosy: Pozitivní – stabilizace, případně růst počtu obyvatel v sídlištích povede k absolutně 
vyššímu příjmu obcí z rozpočtového určení daní. Zachování různorodé skladby 
obyvatel na sídlištích dojde k udržení místní veřejné infrastruktury a soukromého 
podnikatelského sektoru. 

Implementace: 
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Náklady: Negativní – bude třeba zavést nové nařízení vlády, administrativní zátěž bude 
vyšší než v ostatních variantách. 

Přínosy: Pozitivní – dojde ke zrušení dvou stávajících nefunkčních nařízení vlády, která 

budou nahrazena jedním novým. 

 

 

3.4.2. Bodové vyhodnocení variant 

 

Hodnocení variant dle jednotlivých dopadů 

hodnota 0 – negativní hodnocení (výrazné náklady; nízké či žádné přínosy) 

hodnota 1 – neutrální hodnocení (přiměřené náklady; ne příliš významné přínosy) 

hodnota 2 – pozitivní hodnocení (nízké náklady; významné přínosy) 

 

tab. č. 16: Hodnocení variant dle jednotlivých dopadů 

Varianty 

Dopady 

Součet  Pořadí Sociální Ekonomické Životní prostředí Rozpočty obcí Implementace 

Náklady Přínosy Náklady Přínosy Náklady Přínosy Náklady Přínosy Náklady Přínosy 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 6 3 

2 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 9 2 

3 2 2 1 2 2 2 1 2 0 2 16 1 

 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

S ohledem na vyhodnocení nákladů a přínosů a rizik u jednotlivých variant je k realizaci 
doporučována varianta 3. Potřeba finančních zdrojů na dotační složku podpory je hrazena 
z finančních prostředků první obrátky finančního nástroje JESSICA po dobu 5 let, chybějící 
roční finanční prostředky nad rámec vratek z první obrátky finančního nástroje JESSICA 
budou kryty z volných vlastních zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení a následně vyrovnány 
vratkami v budoucích obdobích. 

Výdaje na úvěrovou složku podpory budou kryty z volných finančních prostředků rozpočtu 
Státního fondu rozvoje bydlení. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Náklady implementace doporučené varianty 3 vzniknou pouze Státnímu fondu rozvoje 
bydlení, a to zejména se zaváděním nového produktu. Stávající personální kapacita by měla 
pokrýt potřeby nového dotačně úvěrového programu, tzn., nemělo by dojít ke zvýšení počtu 
pracovníků. Náklady ve výši do 800 tis. Kč jsou odhadovány za úpravu softwaru, 
v souvislosti se školením pracovníků, případně další náklady včetně nákladů 
na informovanost obcí jako potenciálních žadatelů. Žádosti o finanční prostředky 
na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích budou přijímány na základě vyhlášené 
výzvy, budou hodnoceny porovnáním projektů a podle jejich vyhodnocení z hlediska kvality, 
efektivity, hospodárnosti a účelnosti. 
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Další náklady vzniknou Státnímu fondu rozvoje bydlení se zaváděním nového programu 
podle nového nařízení vlády – např. úprava formulářů, webových stránek, informování 
zaměstnanců, informace pro obce. Úvěrová složka podpory bude vyžadovat zvýšené 
administrativní a evidenční náklady. 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné nové úkoly pro obce či kraje. Opatření má 
motivační charakter, zapojení do programu není předpisem vynucováno. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Informace ministryni pro místní rozvoj při hodnocení nástrojů Státního fondu rozvoje bydlení. 

Indikátory – počet uzavřených smluv o regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, počet 
m2 veřejného prostranství na sídlištích, které jsou předmětem regenerace za pomoci 
podpory, a počet bytů, které se na tomto území nachází. Tyto informace za určité časové 
období budou zveřejněny na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení a současně 
zde bude zveřejněna výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za příslušné roky. 

Tento nástroj bude také předmětem hodnocení podpor poskytovaných Ministerstvem 
pro místní rozvoj a Státním fondem rozvoje bydlení v rámci Koncepce bydlení do roku 2020 
(revidované) schválené usnesením vlády č. 673 ze dne 27. 7. 2016 s ohledem 
na požadovanou efektivitu využití veřejných prostředků. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Záměr RIA byl elektronicky zaslán ke konzultacím Fakultě architektury ČVUT, Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví a Svazu měst a obcí. Připomínky byly akceptovány. 

Převážná většina dat je převzata z ČSÚ, data ohledně podpor od Ministerstva pro místní 
rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení, výpočty byly prováděny pracovníky Ministerstva 
pro místní rozvoj. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

RNDr. Jiří Klíma  

ředitel odboru politiky bydlení 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Tel. 224 864 398 

jiri.klima@mmr.cz  
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