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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 VI 

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

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně pro místní rozvoj dne 25. 7. 2017 s termínem zaslání připomínek do 15. 8. 
2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí Zásadní připomínky: 

1. K důvodové zprávě a k RIA:   
Ve zprávě RIA se u vybrané varianty 3 uvádí, že výdaje s ním spojené budou 
hrazeny jednak z vratek první obrátky finančního nástroje JESSICA 
realizovaného Státním fondem rozvoje bydlení (dotace) a jednak z volných 
vlastních zdrojů SFRB, a to jak návratné výdaje na úvěrovou složku, tak náklady 
administrativní a náklady implementace a že navrhované nařízení vlády 
nezakládá nárůst pracovníků a že stávající personální kapacita by měla pokrýt 
potřeby nového dotačně úvěrového programu. S výše uvedeným souhlasíme. 
Do důvodové zprávy a do RIA je však třeba uvést, že nebude aplikován § 2 
odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., který znamená, že dotace poskytované 
Státním fondem rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na 
sídlištích by měly být kryty dotacemi ze státního rozpočtu poskytnutými 
Fondu. 
 
2. K § 5 odst. 2: 
Požaduje se spojení „celní, správní a ostatní poplatky, daně“ nahradit spojením 
„daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“. Jedná se o správné a obvyklé 
označování plnění daňového charakteru v širším smyslu. 

 
 
Akceptováno. 
Bude doplněno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní připomínka: 
K příloze návrhu nařízení vlády 
Upozorňujeme, že existence přílohy nařízení vlády není předjímána ve vlastním 
textu návrhu nařízení vlády. Takový stav považujeme za rozporný s principem 
právní jistoty, jelikož adresátu předpisu není zřejmé, v jaké situaci, resp. fázi 
postupu, má postupovat podle přílohy, pročež toto musí interpretací dovozovat 
z obsahu přílohy. Požadujeme proto, aby byl ve vlastním textu nařízení vlády 
stanoven odkaz na použití přílohy, tj. zásad pro zpracování Projektu regenerace 
sídliště, ze kterého bude patrné, zda se za Projekt regenerace sídliště ve 

 
 
Akceptováno. 
Projekt je nově definován v ustanovení § 2 písm. 
c). 
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smyslu § 3 odst. 1 písm. c) návrhu nařízení vlády považuje pouze projekt, který 
byl zpracován v souladu se zásadami obsaženými v návrhu přílohy.  

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 
1. K § 7 odst. 2:  
Není zřejmé, v jakém rozsahu má být počet poskytnutých úvěrů omezen, tedy 
zda má být možné poskytnout úvěr pouze jednou v rámci čerpání dotace na 
konkrétní projekt, nebo zda obec může o úvěr zažádat pouze jednou bez ohledu 
na počet uzavřených smluv o poskytnutí dotace. Ustanovení proto požadujeme 
v tomto směru upravit. 
     
2. K § 7 odst. 4:  
Navrhujeme specifikovat, co bude Fondem považováno za „dostatečné“ 
zajištění úvěru. 

 
Akceptováno. 
Text bude upraven. 
Úvěr se vztahuje k dotaci. Ke každé smlouvě o 
dotaci lze žádat SFRB o zvýhodněný úvěr. 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude doplněno odůvodnění. V odůvodnění bude 
doplněno, že 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 SFRB k další formě zajištění 
například zástavním právem k obecnímu 
majetku. Do textu NV bude doplněn požadavek 
na zajištění minimálně do výše nesplacené jistiny 
úvěru.    

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínky: 
1. K § 2 písm. a) - vymezení pojmu sídliště: 
Požadujeme snížit počet bytů ze 150 bytů na 80 bytů nebo podmínku počtu bytů 
v dané části území obce úplně vypustit. 

Odůvodnění: Takto vysoký počet bytů by diskriminoval některá menší sídliště. 
S problémy identifikovanými v materiálu (urbanistická a sociální nedostatečnost) 
se potýkají i sídliště s menším počtem bytů. 

 
2. Požadujeme v § 5 odst. 2 výslovně umožnit, aby uznatelnými náklady 
pro účely dotace, resp. úvěru (§ 8 odst. 4) mohl být i nákup příslušného 
pozemku za účelem provedení jeho regenerace. 
Odůvodnění: Mnoho pozemků na sídlištích má v důsledku nevhodně 
provedených restitucí soukromé vlastníky, kteří se o tyto pozemky řádně 
nestarají.  

 
Akceptováno. 
V průběhu vypořádání byl s MZe dohodnut 
kompromis, a to že v návrhu nařízení vlády bude 
hodnota upravena na 100 bytových jednotek 
v bytových domech tvořících ucelený sídelní 
útvar. 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
a) Finanční pomoc ze strany státu se sestává 

z dotace a úvěru, který lze využít na 
vyjmenované aktivity. MMR nebrání obcím, 
aby vykupovaly předem předmětné pozemky 
pomocí vlastních zdrojů nebo bankovních 
úvěrů a tyto pozemky byly následně 
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3. Požadujeme umožnit, aby příjemcem dotace mohlo být i bytové 
družstvo nebo společenství vlastníků bytových jednotek na území 
příslušného sídliště, pokud pozemek, na kterém má být provedena 
regenerace, je v jeho vlastnictví nebo bude v jeho vlastnictví na základě 
nákupu pozemku a zrealizovaného projektu v rámci předmětu dotace. 
Odůvodnění: Některé pozemky na sídlištích byly v důsledku nevhodně 
provedených restitucí nuceny bytová družstva nebo společenství vlastníků 
bytových jednotek vykoupit nebo o toto vykoupení usilují, ale nemají k tomu 
dostatek prostředků. Jsou však ochotny se o tyto plochy dále na své náklady 
starat a pečovat o jejich rozvoj.  

začleněny do Projektu regenerace. 
b) Využití dotace nebo zvýhodněného úvěru na 

nákup pozemku by jednak bylo precedentem, 
který doposud nebyl v programech podpory 
bydlení využit, a dále by výrazně snížilo 
objem realizovaných aktivit, které přímo 
souvisí se zlepšením životního prostředí 
sídlišť, protože výše podpory je omezena a 
obec by nakonec stejně na dokončení 
Projektu musela čerpat komerční úvěr, či 
využít vlastní zdroje (což nemusí být 
pravděpodobné) Omezení aktivit a odklon od 
komplexního přístupu by pak v hodnocení 
kvality projektů tyto žádosti logicky stavěl do 
spodních pater hodnotícího žebříčku. 

c) Vzhledem ke skutečnosti, že od vyhlášení 
výzvy do podání žádosti je z administrativně 
technického hlediska souvisejícího 
s provedením a vypořádáním odkupu 
poměrně krátká doba, nelze předpokládat 
včasné předložení žádosti. Nemluvě o 
skutečnosti, že v případě více vlastníků 
jednoho pozemku, bude od 1. 1. 2018 odkup 
pozemku nesmírně komplikovaný. 

 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jiný účel, než byl zamýšlen. Šlo by o soukromý 
nikoli veřejný pozemek, a tudíž o veřejnou 
podporu. Lze předpokládat problémy s 
udržitelností projektu, ať již z finančních důvodů 
nebo z důvodu organizačních změn v řídících 
orgánech uvažovaných subjektů. 
Text bude upraven ve smyslu zásadní 
připomínky č. 2. 
 

Český statistický 
úřad (ČSÚ) 

Zásadní připomínka: 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), str. 4, část 1.2.3 
Český statistický úřad požaduje nahradit v kapitole 1.2.3.  

 
Akceptováno. 
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„Odhad rozsahu problému“ na str. 4 první větu této kapitoly větou  
ve znění:  
„Podle statistických údajů z roku 2011 (SLDB 2011) bylo v České republice 
zjištěno celkem 66 tisíc obydlených panelových bytových domů, ve kterých bylo 
1 199 tisíc obydlených bytů, což představovalo 29,2 celkového obvykle 
obydleného bytového fondu ČR.“. 
 
Odůvodnění: 
ČSÚ požaduje upravit znění 1. věty kapitoly 1.2.3 tak, aby odpovídalo 
zveřejněným výsledkům SLDB 2011, na které je jako na zdroj dat odkazováno. 
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