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IV 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 

A. Nezbytnost navrhované právní úpravy 
Pro využití finančních prostředků z první obrátky JESSICA Státním fondem rozvoje bydlení 
na uvedený účel je nezbytné navrhnout nové využití formou nařízení vlády. 
 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem 
Podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, využití finanční prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení k financování projektů za účelem realizace cílů veřejné 
politiky v oblasti bydlení a rozvoje obcí, měst a regionů může probíhat pouze na základě 
nařízení vlády. 
 

C. 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 (ve smyslu nedovolené veřejné 
podpory). 

• 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). 

• Veřejná podpora má 4 základní znaky - 1) podpora je poskytována státem nebo z veřejných 
prostředků, 2) zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví podnikání a je selektivní, 3) 
narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, 4) ovlivňuje obchod mezi členskými 
státy. 
Ve smyslu uvedeného návrh veřejnou podporu nezakládá. Regenerované veřejné 
prostranství má sloužit všem, ale nesmí sloužit k výkonu ekonomické činnosti žádného 
ekonomického subjektu. Předložený návrh nezapracovává právo Evropské unie, návrh 
nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie, nezakládá veřejnou podporu. Není 
naplněna podmínka Článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, jedná se o podporu 
výhradně nekomerční činnosti, nejedná se o podporu podniku nebo odvětví výroby, 
na regenerovaném území sídliště není dovolena hospodářská činnost. 
Jde o tato ustanovení návrhu: 
§ 3 odst. 3 
„Na regeneraci financovanou podle tohoto nařízení nesmí být použita podpora 
z evropských strukturálních a investičních fondů ani podpora ze státního rozpočtu nebo 
rozpočtu státních fondů s výjimkou Fondu.“. 

 
§ 6 odst. 3 
„Na regenerovaných plochách nesmí být v souladu s podmínkami poskytování veřejné 
podpory provozována ekonomická činnost.“. 
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D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 

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; 
 v regenerovaných územích bude omezeno riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit; 
 bude omezen vznik sociálně patologických jevů, a tím snížena potřeba finančních 

prostředků na jejich řešení; 
 dojde ke zvýšení motivace obcí k revitalizaci sídlišť a snížení jejich finanční zátěže 

spojené s realizací projektů 
 nedojde k negativnímu dopadu na podnikatelské prostředí ani na specifické skupiny 

obyvatel či národnostní menšiny; 
 vlivem realizace revitalizace sídlišť včetně bezbariérové úpravy dojde k pozitivnímu vlivu 

na sociálně slabé a zdravotně postižené; 
 úprava bude mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí především podporou investičních 

aktivit v oblasti stavebnictví; 
 z hlediska životního prostředí přinese zkvalitnění obytného prostředí na sídlištích, realizace 

zeleně povede k blahodárnému vlivu na životní prostředí. 
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). 
 
 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  
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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. 
 
 

E. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Daný předpis je určen pouze pro žadatele – obce, na jejichž území se veřejné prostranství 
nachází. Z uvedeného důvodu návrh nevykazuje dopady v této oblasti. 

 
F. Ochrana soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by se týkala dané oblasti a je tak 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   
 

G. Zhodnocení korupčních rizik 
• 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. 

• Jednoznačnost: nařízení vlády obsahuje jednoznačné vymezení práv a povinností 
všech dotčených subjektů, stanovuje procesní požadavky při čerpání podpory včetně 
lhůt a požadavků na podklady. 

• Standardnost: navrhovaná úprava je zakotvena v již existujícím zákoně č. 211/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejsou zaváděny nové instituty, které by se lišily 
od dalších prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• Kontrolní mechanismy: tento předpis nemění kontrolní mechanismy, které jsou 
nastaveny zejména zákonem č. 211/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Korupční 
prostředí nebylo identifikováno. 

• 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. 
 

H. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nepředstavuje žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
Závěry ze zprávy RIA (Závěrečná zpráva RIA je uvedena v příloze tohoto dokumentu) 

 
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 státní podporu v této oblasti potvrzuje i opakovaný extrémní převis 
poptávky (žadatelů) u dotačního podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Regenerace 
sídlišť. 
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 
kumulují, technické, urbanistické aj. závady se promítají do dalších, zejména sociálních, 
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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. 
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 
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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 
umožnil doplnit vlastní zdroje příjemce dotace, tak vede k prodlužování realizace 
zamýšleného záměru a pozitivní efekty směrem k veřejnosti jsou potlačovány. 
 
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 -státní 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. 
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. Pro upřesnění uvádíme, že nebude aplikován §2 odst. 3 
zákona č. 2011/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že dotace poskytované 
Státním fondem rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích nebudou 
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kryty dotacemi ze státního rozpočtu, ale z prostředků JESSICA případně z dočasně volných 
prostředků Fondu, které budou čerpány do výše vratek z JESSICA, pouze v jiném časovém 
období. 
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. 
Záměr RIA byl elektronicky konzultován s především s Fakultou architektury ČVUT, Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví a Svazem měst a obcí. Připomínky byly akceptovány. 
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II. Zvláštní část 
 
K § 1 
Navrhuje se úprava podmínek pro poskytnutí a použití prostředků ze Státního fondu rozvoje 
bydlení, a to formou dotací nebo kombinací dotací a úvěrů na regeneraci veřejných sídlišť. 
Úvěr nelze poskytnout samostatně. 
 
K § 2 
V návrhu se upravuje definice pojmů „sídliště“, „regenerace veřejných prostranství“, 
„Projekt“ a „etapa“. Pojmy jsou definovány pro účely navrhovaného textu, přičemž 
a) sídlištěm se rozumí část obce, postavená po druhé světové válce nepanelovou technologií, 

a to až do roku 1990 a část obce postavená panelovou technologií, s omezením roku 
ukončení výstavby rokem 2000, kde je v bytových domech alespoň 100 bytů; nejedná se 
tedy o zástavbu rodinnými domy ani typickou městskou zástavbu v centrech měst,  

b) regenerace veřejných prostranství zahrnuje výstavbu nebo rekonstrukci dopravní a 
technické infrastruktury a úpravu veřejných prostranství, s tím, že výčet položek je 
demonstrativní. Mohou být zahrnuty i další činnosti obdobného charakteru, které však 
musí bezprostředně souviset s činnostmi uvedenými v tomto ustanovení; limit je dán mimo 
jiné i v ustanovení § 5, které obsahuje činnosti, které nelze zahrnout do uznatelných 
nákladů, 

c) Projekt regenerace sídliště je třeba zpracovat podle Zásad, které jsou nedílnou součástí 
tohoto nařízení, uvedených v příloze, 

d) etapou se rozumí územně, finančně a časově rozlišená část projektu, kterou je nutno 
vydefinovat pro rozsáhlé práce na velkých sídlištích; v případě, že se nejedná o rozsáhlejší 
Projekt regenerace sídliště, není ho třeba dělit na etapy. Tyto podmínky měly být splněny 
kumulativně, musí se jednat o komplexní regeneraci daného území. Soutěží se vždy určitá 
ucelená etapa, není automaticky zajištěno, že všechny etapy proběhnou s dotací – případně 
úvěrem. Dané území je nutno regenerovat tak, aby nedocházelo k návratu do již regenerované 
části sídliště a ke zbytečně dlouhé rozestavěnosti. V případě potřeby výstavby – regenerace 
širokého území s dopravní infrastrukturou lze toto území vymezit územně jako samostatnou 
etapu, obecně však preferujeme komplexnost regenerace daného území. 
 
K § 3  
Odstavec 1 uvádí podmínky, za kterých lze obci poskytnout dotaci. Základními podmínkami 
jsou vlastnictví pozemku, na kterém má být regenerace prováděna, zpracování územního 
plánu a povolení stavby, zpracování Projektu regenerace sídliště a bezdlužnosti obce. 
Odstavec 2 zakazuje použití dotací opakovaně na stejnou činnost, případně použití jiné 
podpory ze zdrojů Evropské unie. To platí i pro dotaci, která byla již poskytnuta např. z jiných 
zdrojů. 
Podle odstavce 3 lze poskytnout obci dotaci i na již zahájené práce, např. když by obec 
započala s regenerací sídliště z vlastních zdrojů. 
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K § 4 
Upravuje žádost o dotaci a žádost o úvěr, přičemž žádost o úvěr není povinná. Odstavec 1 
stanovuje závazné termíny pro podávání žádostí podle výzvy uveřejněné na internetových 
stránkách Státního fondu rozvoje bydlení a Ministerstva pro místní rozvoj. 
Odstavec 2 umožňuje obci čerpat na dofinancování projektu úvěr. Podmínkou je, že obec 
musí prokázat schopnost úvěr splácet. 
Odstavec 3 popisuje nutné přílohy žádosti o dotaci. V případě, že by obec žádala spolu 
s dotací také o úvěr, požadavky na přílohy jsou stejné. 
Odstavec 4 až 6 upravují další postup Fondu po podání žádosti o dotaci či o dotaci i úvěr. 
Odstavec 5 upravuje vyhodnocování dotací podle hodnotících kritérií, která jsou z důvodu 
možných změn a zpřesnění pro jednotlivé roky zveřejňována ve výzvě. 
V odstavci 7 je dále zakotvena povinnost Fondu informovat obec písemně bez zbytečného 
odkladu o tom, že dotaci neposkytne. 
 
K § 5 
Upravuje výši dotace a vymezuje, co je možné z dotace uhradit. Upravuje výdaje, které není 
možné z dotace hradit, a to demonstrativním výčtem.  
 
K § 6 
Upravuje podmínky čerpání a použití dotace. Mezi tyto podmínky patří vázání dotace na 
projekt, délka jeho udržitelnosti, soulad s podmínkami veřejné podpory, soulad s doklady 
apod. Dále upravuje lhůty zahájení stavebních prací, úpravu, kdy obec není schopna 
realizovat projekt, a jeho ukončení včetně závěrečného vyhodnocení projektu. Cílem zjištění 
závazných parametrů je porovnání vybudovaného díla s původním projektem a s podmínkami 
poskytnuté dotace nebo dotace a úvěru. 
 
K § 7 
Upravuje podmínky pro poskytnutí úvěru pro případy, kdy obec žádá o úvěr spolu s dotací. 
Poskytnutí úvěru je vázáno na dostatek finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 
a splnění uvedených podmínek včetně podmínek určených pro dotaci. Forma zajištění bude 
volena s ohledem na výši úvěru a finanční zdraví obce. Základním předpokladem poskytnutí 
úvěru je jeho schválení zastupitelstvem a schválení rozpočtu obce se zahrnutím splátek úvěru. 
V případě celkového nepříznivého zadlužení obce, přistoupí Státní fond rozvoje bydlení 
k další formě zajištění, např. zástavním právem k obecnímu majetku. Zajištění bude vždy 
minimálně do výše nesplaceného úvěru. 
 
K § 8 
Úroková sazba se odvozuje od výše základní referenční sazby Evropské unie. Úročení 
vyčerpané částky začíná dnem zahájení čerpání úvěru. Ustanovení dále určuje poměr úvěru a 
dotace z celkových uznatelných nákladů. Za uznatelné náklady pro poskytnutí úvěru se 
považují shodně náklady jako při čerpání dotace.  
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K § 9 
Upravuje podmínky čerpání úvěru, lhůty pro čerpání a ukončení úvěru. Pro čerpání úvěru 
platí také přiměřeně podmínky pro čerpání dotace, které jsou uvedeny v § 6. Daňovým 
dokladem u neplátců DPH se rozumí faktura. 
 
K § 10 
Ustanovení upravuje, jakým způsobem lze splácet úvěr a dobu jeho splácení. Dále uvádí 
případy, kdy Státní fond rozvoje bydlení může požadovat okamžité splacení úvěru. 
 
K § 11 
Návrh upravuje kontrolu dodržování podmínek jak u dotace, tak u úvěru. 
 
K § 12 
Nabytí účinnosti je navrhováno patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Dále se navrhuje, aby 
nařízení vlády pozbylo platnosti uplynutím dne 31. 12. 2023. Časové omezení je dáno výší 
disponibilních prostředků, které jsou vratkami z programu JESSICA, přičemž jejich objem je 
omezen na 550 milionů Kč. 
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