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III 
 

N Á V R H  
 

ZÁKON 
 

ze dne ... 2019, 
 

kterým se mění 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, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/2000 Sb.,  

o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
ČÁST PRVNÍ 

 
Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení 

 
Čl. I 

 
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, ve znění zákona 
č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., 
zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb. a zákona č. 111/2018 
Sb., se mění takto: 
 
1. V názvu zákona se slova „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“ 
nahrazují slovy „podpory investic“. 

 
2. V nadpisu části první se slova „ROZVOJE BYDLENÍ“ nahrazují slovy „PODPORY 

INVESTIC“. 
 

3. V § 1 odst. 1 větě první se slova „rozvoje bydlení“ nahrazují slovy „podpory investic“. 
 

4. V § 1 odst. 1 větě druhé se slova „rozvoj bydlení v České republice v souladu s  koncepcí 
bytové politiky schválenou vládou České republiky a udržitelný rozvoj obcí, měst 
a  regionů v souladu s veřejným zájmem“ nahrazují slovy „udržitelný rozvoj obcí, měst 
a  regionů, bydlení a cestovního ruchu v souladu s veřejným zájmem a koncepcemi, 
strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České 
republiky“. 

 
5. V § 1 odst. 7 se slova „, zejména podle zákona o kolektivním investování“ zrušují. 

 
6. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „ze strukturálních fondů Evropských společenství“ 

nahrazují slovy „z fondů Evropské unie“. 
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7. V § 2 odst. 1 písm. h) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“. 

 
8. V § 2 odst. 1 písm. i) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“. 

 
9. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo 

„Finanční“ nahrazuje slovem „Peněžní“. 
 

10. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo dotace“. 
 
11. V § 3 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. 

 
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g). 

 
12. V § 3 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 

„f) ke krytí části úhrady formou dotace za účelem nabytí členského podílu v bytovém 
družstvu, stane-li se účastník nájemcem bytu, kterého se nabytí podílu týká,“. 

 
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h). 
 

13. V § 3 odst. 1 písmeno h) zní: 
„h) ke krytí části nákladů spojených s řešením bezbariérovosti veřejných prostranství a 

budov ve vlastnictví obce nebo kraje formou dotace nebo úvěru,“. 
 

14. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňují písmena i) až o), která znějí: 
„i) ke krytí části nákladů spojených s pořízením technického vybavení obcí a svazků obcí 

určeného k údržbě veřejných prostranství formou dotace nebo úvěru, 
j) ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na pořízení vybavení do vybraných 

budov ve vlastnictví krajů a obcí,  
k) ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na vybudování nebo obnovu 

1. veřejné dopravní infrastruktury a s ní souvisejících zařízení,  
2. veřejné technické infrastruktury,  
3. občanského vybavení, kterým jsou zejména stavby a zařízení sloužící 

pro  vzdělávání, výchovu, sociální služby a péči o rodinu, 
4. veřejných prostranství,  
5. staveb sloužících pro poskytování služeb ve veřejném zájmu, 

l) ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru zaměřených na revitalizaci území, 
včetně projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov, 

m) k financování projektů za účelem rozvoje regionů v oblasti cestovního ruchu formou 
dotace nebo úvěru, 

n) ke krytí části nákladů formou dotace na zpracování územně plánovacích dokumentací 
nebo územně plánovacích podkladů, 

o) ke krytí části nákladů formou dotace na zlepšování architektonické a urbanistické 
kvality staveb a prostředí vytvářeného výstavbou, včetně pořádání architektonických 
a urbanistických soutěží.“. 

 
15. V § 3 odst. 2 písm. d) se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. c)“. 
 
16. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a udržitelného rozvoje obcí, 

měst a regionů“. 
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17. V § 3 odst. 4 se slova „podle odstavce 1 písm. a), b), d) a h)“ nahrazují slovy „s výjimkou 

poskytování dotací podle odstavce 1 písm. a), f), h) až o)“ a slova „na základě výběrového 
řízení vyhlášeného“ se nahrazují slovem „vybrané“. 

 
18. Poznámka pod čarou č. 2 zní: 

„2) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
19. V § 3 odst. 5 a v § 9 se slovo „finančních“ nahrazuje slovem „peněžních“. 

 
20. V § 3 odst. 6 se slovo „finanční“ nahrazuje slovem „peněžní“. 

 
21. V § 4 odst. 3 se slova „do bydlení“ zrušují. 
 
22. V § 4 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 

„(5) V souvislosti s poskytováním úvěrů, dotací nebo ručení je Fond ve veřejném zájmu 
oprávněn zpracovávat osobní údaje, včetně rodného čísla nebo jiného identifikujícího údaje 
žadatele, příjemce peněžních prostředků, jeho manžela, dětí, registrovaného partnera, osob 
poskytujících zajištění úvěru, osob, které přistoupily k dluhu a osob, které dluh převzaly nebo 
na které dluh přešel. 

(6) Za účelem ověření údajů, které byly Fondu poskytnuty žadatelem a příjemcem 
peněžních prostředků, se Fondu poskytují údaje katastru nemovitostí bezúplatně, a to 
prostřednictvím dálkového přístupu.“. 

 
23. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 4a 
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 
(1) Fond využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru 

obyvatel údaje v rozsahu 
a) příjmení, 
b) jméno, popřípadě jména, 
c) adresa místa pobytu, 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 

a  stát, kde se narodil, 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 

datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o  prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 

(2) Fond využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 
evidence obyvatel údaje v rozsahu 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum narození,  
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 

narodil, 
d) rodné číslo, 
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e) adresa místa trvalého pobytu, 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 

(3) Fond využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 
cizinců údaje v rozsahu 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, 

místo a okres narození, 
d) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
e) druh a adresa místa pobytu, 
f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, 
se  využijí z  informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 
 
24. V § 5 odst. 6 se slova „Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí“ 

nahrazují slovem „výbor“, za slovo „sněmovny“ se vkládají slova „, do jehož působnosti 
patří regionální rozvoj,“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „, pokud tyto přesuny 
v daném roce přesahují 5 % celkových výdajů stanovených schváleným rozpočtem na 
příslušný kalendářní rok. Nezbytné přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu 
nepřesahující v daném roce 5 % celkových výdajů stanovených schváleným rozpočtem na 
příslušný kalendářní rok na návrh ředitele Fondu podléhají schválení výboru Fondu“. 

 
25. V § 6 odst. 2 větě páté se slova „zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 

financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a zbývající členové výboru jsou nezávislými 
odborníky“ nahrazují slovy „4 zástupců ministerstva, zástupce Ministerstva financí, 
Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce územně samosprávných celků“. 

 
26. V § 6 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „a“ vkládají slova „po posouzení“. 

 
27. V § 6 odst. 5 větě druhé se za slovo „jmenován“ vkládají slova „a odvoláván“. 

 
28. Poznámky pod čarou č. 4 a 5 znějí:  
„4) § 200 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
  5) Část sedmá zákoníku práce.“. 
 
29. Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 

 
30. V § 9 se za slovo „podpor“ vkládají slova „. V oblasti bydlení podpory cílí“. 

 
31. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které 

znějí: 
„(2) Podmínky použití peněžních prostředků ve formě úvěru obsahují alespoň 

a) účel úvěru, 
b) stanovení okruhu příjemců úvěru, 
c) výši úvěru nebo pravidla pro její stanovení, 
d) výši úrokové sazby nebo pravidla pro její stanovení, 
e) podmínky poskytnutí a použití úvěru, 
f) náležitosti žádosti o úvěr, 
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g) způsob zajištění úvěru a 
h) dobu splatnosti úvěru. 

(3) Podmínky použití peněžních prostředků ve formě dotace obsahují alespoň 
a) účel dotace, nebo účel úvěru, na jehož úroky je dotace poskytována, 
b) stanovení okruhu příjemců dotace, 
c) výši dotace nebo pravidla pro její stanovení, 
d) podmínky poskytnutí a použití dotace a 
e) náležitosti žádosti o dotaci. 

(4) Podmínky ručení obsahují alespoň 
a) účel úvěru, který je ručením zajištěn, 
b) stanovení okruhu příjemců úvěru, jejichž úvěr může být zajištěn, 
c) rozsah ručení nebo pravidla pro jeho stanovení, 
d) podmínky ručení, 
e) způsob zajištění závazků příjemce podle písmene b) vůči Fondu a 
f) náležitosti žádosti o zajištění úvěru ručením.“. 

 
32. Za § 9 se vkládají nové § 9a a 9b, které včetně nadpisu znějí: 

„§ 9a 
Postup Fondu při poskytování peněžních prostředků 

(1) Fond nejpozději k datu účinnosti příslušného nařízení vlády o použití prostředků 
Fondu oznámí termín příjmu žádostí nebo termín zveřejnění výzvy k podání žádosti 
o  poskytnutí dotace, úvěru nebo ručení na svých internetových stránkách. Obsah výzvy musí 
být přístupný po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti. Obsahem 
výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů, lhůta pro podání žádosti, případně 
další požadavky, které žadatel musí splnit. 

(2) Pokud Fond žádosti o dotaci, úvěr nebo ručení nevyhoví, sdělí písemně a bez 
zbytečného odkladu žadateli důvody nevyhovění. 

(3) Smlouva o poskytnutí prostředků podle § 3 odst. 5 obsahuje alespoň v případě 
a) úvěru podmínky čerpání, použití a splatnosti úvěru a zajištění závazků příjemce úvěru 

vůči Fondu, 
b) dotace podmínky čerpání a použití dotace,  
c) ručení podmínky splatnosti pohledávky Fondu vzniklé na základě plnění z ručení 

a  zajištění závazků příjemce ručení vůči Fondu. 
 

§ 9b 
Fond je oprávněn provádět kontrolu správnosti údajů uvedených v žádostech 

podávaných Fondu a dodržování podmínek poskytnutí a čerpání peněžních prostředků Fondu 
podle zákona o finanční kontrole. Při kontrole postupuje Fond podle kontrolního řádu.“. 
 

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

 
1. Pokud je v jiném právním předpisu uveden Státní fond rozvoje bydlení, rozumí se tím 
Státní fond podpory investic. 
 
2. Členovi výboru jmenovanému přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikne členství 
uplynutím jeho funkčního období. 
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ČÁST DRUHÁ 

 
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje 

 
Čl. III 

 
Na konci textu § 11 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

zákona č. 298/2015 Sb., se doplňují slova „; investiční podpora regionálního rozvoje může být 
také financována prostřednictvím Státního fondu podpory investic v souladu se zákonem21)“. 

Poznámka pod čarou č. 21 zní: 
„21) Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

ÚČINNOST 
 

Čl. IV 
 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
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