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1 ÚOHS Obecně D Nejdříve uvádím krátké shrnutí a základní informace k problematice veřejné podpory. Definice veřejné podpory vyplývá z čl. 107 odst. 1 SFEU, dle něhož lze stanovit následující znaky:
a) zvýhodnění určitého podniku či odvětví výroby, b) poskytováním podpory z veřejných prostředků, c) možné narušení soutěže na vnitřním trhu EU, d) možné ovlivnění obchodu mezi členskými státy.
Jenom kumulativní naplnění všech znaků zakládá veřejnou podporu. Pokud tedy, alespoň jeden ze znaků není naplněn, opatření nezakládá veřejnou podporu. Naopak, pokud jsou všechny znaky naplněny, o 
veřejnou podporu se jedná a je nutno pro její poskytnutí nalézt vhodnou výjimku. Neboť poskytnutí veřejné podpory je obecně zakázáno.
V návrhu zákona, 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 zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, v §3 je uvedeno, 
jak mají být použity peněžní prostředky státu, kterými Fond hospodaří. Jsou mezi nimi uvedené oblasti, které by mohly být z hlediska pravidel veřejné podpory problematické, jelikož by u nich mohlo dojít k 
naplnění všech výše zmíněných znaků veřejné podpory.
V souvislosti s rozsudkem Tribunálu ve věci letiště Leipzig/Halle  informovala Evropská komise, že financování investičních projektů na výstavbu jakéhokoli typu infrastruktury je nutné posuzovat dle pravidel 
pro veřejnou podporu, a to pokud je tato infrastruktura později komerčně využívána. Jako konkrétní příklady uvádí přístavy, letiště, sportoviště, čistírny odpadních vod, energetické infrastruktury, širokopásmové 
infrastruktury a infrastruktury v sektoru výzkumu a vývoje. Pokud jsou tyto investice financovány z veřejných zdrojů, mohou zakládat nedovolenou veřejnou podporu. Naopak financování výstavby infrastruktury 
z veřejných prostředků, která je přístupná všem/široké veřejnosti a jež nebude v budoucnu ekonomicky využívána (např. parky a hřiště otevřené široké veřejnosti, silnice a dálnice, které nejsou provozovány 
koncesionářem), nebude zpravidla zakládat veřejnou podporu. Rizikové oblasti z hlediska možné přítomnosti veřejné podpory jsou zejména tyto:
- písm. k) bod 1 a 2 „veřejná dopravní infrastruktura a s ní související zařízení a veřejná technická infrastruktura“
Pokud je dopravní infrastruktura (silnice, mosty, tunely, vnitrozemské vodní cesty) zpřístupněna k bezplatnému veřejnému užívání lze takovou infrastrukturu považovat za infrastrukturu obecnou. Následně pak 
veřejné financování obecné infrastruktury nespadá do oblasti působnosti pravidel veřejné podpory, pokud není určena k tomu, aby selektivně zvýhodňovala podnik nebo odvětví (např. vybudování přístupové 
cesty/silnice k výrobnímu závodu). Nutno upozornit, že výběr poplatku za užívání dopravní infrastruktury v mnoho případech představuje hospodářskou činnost, na kterou se pravidla veřejné podpory mohou 
uplatnit.
- písm. k) bod 3 „občanské vybavení, kterým jsou zejména stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání, výchovu, sociální služby a péči o rodinu“
Z judikatury Evropské unie vyplývá, že vzdělávání organizované v rámci státního vzdělávacího systému a (převážně) financované a kontrolované státem, představuje nehospodářskou činnost. V tomto smyslu 
podpora mateřským, základním, středním či vysokým školám zřizovaným v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
veřejnoprávními subjekty, která plyne na jejich hlavní činnost, nepředstavuje veřejnou podporu (viz Rozhodnutí Evropské komise NN 54/2006 – Vysoká škola logistiky v Přerově ). Podstatné je přitom to, že 
skutečné náklady na službu jsou financovány v převážné míře z veřejných zdrojů. Úřad však upozorňuje, že poskytování veřejného vzdělávání musí být odlišeno od poskytování služeb, které (ač jsou poskytovány 
školou či školským zařízením podle školského zákona) jsou financovány převážně rodiči nebo žáky nebo komerčními příjmy – což souvisí též např. s různými doplňkovými aktivitami škol či školských zařízení, v 
nichž již dochází k „soutěži“ (hospodářské soutěži) s jinými subjekty na trhu. Pokud je tedy veřejné vzdělání (mateřské či základní školy) převážně financováno z veřejných zdrojů, nejednalo by se v daném 
případě o opatření zakládající veřejnou podporu. V opačném případě by bylo nezbytné vyhodnotit, zdali nedochází k naplnění definičních znaků veřejné podpory.
Co se týká financování sociálních služeb, resp. investice do infrastruktury poskytující sociální služby (např. domovy pro seniory, zařízení pro přípravu stravy pro seniory/sociálně potřebné atp.), je třeba upozornit, 
že poskytování sociálních služeb zpravidla představuje výkon ekonomické činnosti. Financování (z veřejných prostředků) infrastruktury, která má být následně využita pro poskytování sociálních nebo zdravotních 
služeb tak může zakládat veřejnou podporu. Je proto třeba, aby poskytovatel veřejných prostředků v jednotlivých případech vyhodnotil (ne)přítomnost veřejné podpory a v případě její existence, zvolil vhodnou 
výjimku. 
- písm. k) bod 5 „stavby slouží pro poskytování služeb ve veřejném zájmu“
Z tohoto bodu bohužel není zcela zřejmé, o jaké stavby se má konkrétně jednat, i přes to je i zde vhodné vyhodnotit znaky veřejné podpory. Jelikož i služby, jež jsou poskytovány ve veřejném zájmu, mohou 
zakládat veřejnou podporu.
- písm. l) „krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru zaměřených na revitalizaci     území, včetně projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov“
U opatření spadající pod tento bod je vhodné určit charakter využití infrastruktury, a to zda je ekonomický/neekonomický (výkon ekonomické/hospodářské činnosti spočívá v nabízení výrobků a/nebo služeb na 
trhu). Příprava pozemků, terénní úpravy, demolice budov, výstavba protihlukových stěn atd. nemusí na základě rozhodnutí Komise SA.36346 GRW  zakládat veřejnou podporu. Oproti tomu na podporu na 
výstavbu/opravu budov (vede ke stejnému výsledku jako výstavba) již rozhodnutí GRW vztáhnout nelze a je nutno opět vyhodnotit přítomnost veřejné podpory a v případě kumulativního naplnění definičních 
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Akceptováno ÚHOS je povinným připomínkovým místem, takže v přpadě  
přípravy nařízení vlády o poskytování podpory,  bude otázka veřejné 
podpory vždy zkoumána  ve vnějším připomínkovém řízení.  
Důvodová zpráva bude doplněna o výše uvedené a rovněž bude 
doplněna konzultace s ÚOHS při nastavování konkrétních podmínek 
pro poskytnutí investiční podpory v rámci RIA.                                                                                               
(shodně viz také připomínka č. 47 od MZV a č. 8 od OKOM)

Vypořádání připomínek k materiálu:
Návrh zákona, 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 zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
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2 MSP Obecně D S ohledem na podstatu i rozsah navržených změn nepovažuje Ministerstvo spravedlnosti za vhodné, že je navrhována toliko změna stávajícího zákona o 
Státním fondu rozvoje bydlení, a nikoliv přijetí zákona nového. Máme za to, že s ohledem na navrženou změnu názvu státního fondu jakož i samotného 
zákona, zejména pak však vzhledem ke skutečnosti, že se navržené změny dotýkají převážné většiny ustanovení stávajícího znění zákona, lze z 
legislativního hlediska považovat za vhodnější předložení návrhu nového komplexního zákona.   Upozorňujeme přitom rovněž na skutečnost, že by 
přijetím nového zákona došlo k předejití možným výkladovým nejasnostem, jež se pojí s přejmenováním právnické osoby zřízené zákonem. 
V případě setrvání předkladatele na stávající podobě návrhu pak požadujeme, aby byly v důvodové zprávě podrobně analyzovány a vysvětleny možné 
právní důsledky změny názvu právnické osoby zřízené zákonem na dosavadní právní vztahy této osoby, včetně odůvodnění nutnosti přijetí, resp. absence, 
přechodných ustanovení. 

Akceptováno Důvodová zpráva bude doplněna o analýzu a vysvětlení právních 
důsledků. Při změně názvu právnické osoby nedochází k přechodu 
práv a povinností. SFPI bude pokračovat plynule v právním jednání, 
které započalo ještě pod názvem SFRB, bez dalšího. Bude se jednat 
o tutéž právnickou osobu, jež pouze změnila název se změnou 
zákona. Tato situace již ostatně u SFRB jednou nastala, a to 
konkrétně zákonem č. 276/2012 Sb., kdy byl název Státní fond 
rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci nahrazen názvem Státní fond 
rozvoje bydlení se sídlem v Praze. Nejedná se zde totiž o situaci, kdy 
zaniká původní subjekt SFRB a vzniká nový SFPI, kdy by již o 
právní nástupnictví šlo. Z důvodu právní jistoty, zejména také s 
ohledem na dosud platná nařízení vlády, kde se původní název SFRB 
nemění, se jeví jako vhodné uvést ustanovení v přechodných 
ustanoveních ve smyslu: „Užívají-li jiné právní předpisy pojem 
„Státní fond rozvoje bydlení“, rozumí se tím "Státní fond podpory 
investic“.

3 MSP Obecně Z Upozorňujeme, že existenci Státního fondu rozvoje bydlení předvídají i některé další zákony (např. § 10f a 10h zákona č. 159/1999 Sb., o některých 
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 30 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., 
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů). S ohledem na navrženou změnu názvu státního fondu považujeme za nezbytné provést rovněž změnu těchto 
zákonů. 

Akceptováno Bude formulováno přechodné ustanovení.  Viz vypořádání 
připomínky shora č. 2.

4 MSP § 3 D § 3 odst. 1 písm. p)
Podle návrhu by nově mělo být možné poskytnout peněžní prostředky formou dotace rovněž na „výkon rozhodnutí stavebních úřadů“. Upozorňujeme, že 
textace navrženého ustanovení zcela neodpovídá cíli sledovanému předkladatelem, podle něhož by měly být dotace poskytovány „na zajištění vykonatelů 
exekucí podle správního řádu na rozhodnutí, které vydaly stavební úřady“ (s. 9 důvodové zprávy). Vykonatelností rozhodnutí je třeba rozumět účinnost 
správního aktu, tedy skutečnost, že tento působí jím předvídané důsledky (srov. § 74 odst. 1 správního řádu). Za výkon rozhodnutí stavebního úřadu tak lze 
považovat rovněž realizaci stavby na základě stavebního povolení, nikoliv pouze její případné odstranění ve smyslu § 74 odst. 2 správního řádu. 
Doporučujeme proto formulovat předmětné ustanovení za použití terminologie správního řádu, tedy hovořit např. o „vynucení povinnosti“ (§ 120 
správního řádu).

Akceptováno Text bude vypuštěn.

5 MSP § 5 D § 5 odst. 6 
Upozorňujeme, že Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny nepatří mezi obligatorně zřizované výbory (srov. § 32 zákona o 
jednacím řádu Poslanecké sněmovny). Doporučujeme proto formulovat odkaz ve větě první příslušného ustanovení obecnějším způsobem tak, aby byla 
příslušná pravomoc realizovatelná i v případě neustavení shora uvedeného výboru. 

Akceptováno Návrhujeme následující znění:  "(6) V případě naléhavé potřeby 
může výbor Poslanecké sněmovny, do jehož působnosti patří 
regionální rozvoj, …".

6 MSP § 6 Z § 6 odst. 2
V návaznosti na novou právní úpravu jmenování členů výboru Fondu upozorňujeme 
na skutečnost, že návrh neřeší střet stávající a nově navržené právní úpravy. Není zřejmé, zda členství stávajících členů výboru Fondu zanikne uplynutím 
funkčního období čtyř let ve smyslu § 6 odst. 2 věty druhé stávajícího znění zákona, či zda dojde k zániku členství ke dni nabytí účinnosti návrhu zákona. 
Požadujeme proto, aby byla uvedená otázka řešena v přechodném ustanovení.

Akceptováno V přechodných ustanoveních bude upraveno, že stávajícím členům 
výboru jmenovným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
zanikne členství uplynutím funkčího období. Funkční období 
stávajících členů tedy doběhne dle stávajícího pravidla. Nová úprava 
by tak dopadla až na členy výboru, kteří budou jmenováni až po 
nabytí účinnosti. 

7 MSP § 9a D § 9a odst. 1 
Pravidlo, podle něhož bude termín příjmu žádosti, nebo výzva k podání žádosti zveřejňována nejpozději k datu účinnosti příslušného nařízení vlády 
považujeme za nepraktické s ohledem na skutečnost, že předkladatel v důvodové zprávě předpokládá, že jednotlivé programy budou spouštěny „bez výzvy 
od data účinnosti nového nařízení vlády“ (s. 11 důvodové zprávy). Příslušná skutečnost tedy nebude případným zájemcům zveřejňována s předstihem tak, 
aby mohli svou žádost připravit a následně podat již k prvnímu dni, k němuž lze žádost podat. Takovýto postup lze považovat za nevhodný zejména v 
případech, kdy o poskytnutí dotace/úvěru bude rozhodovat pořadí podaných žádostí dle data podání. Doporučujeme proto stanovit, že uvedené informace 
musejí být zveřejněny alespoň sedm dní před termínem příjmu žádostí.           

Akceptováno Část věty bude znít: "…oznámí termín příjmu žádostí nebo termín 
zveřejnění výzvy k podání žádosti...".
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8 OKOM § 3 Z K ustanovení § 3 a bodu E, Obecné části Důvodové zprávy:
Ustanovení § 3 upravuje oblasti použití prostředků Fondu, resp. peněžních prostředků státu, se kterými Fond hospodaří. Ve výčtu vymezených oblastí však 
spatřujeme některé oblasti jako pro-blematické, a to ve vztahu k pravidlům veřejné podpory, neboť dané činnosti jsou běžně poskyto-vány i na 
podnikatelské bázi a mají tedy hospodářský charakter, tj. případná selektivně udělená podpora má potenciál narušit hospodářskou soutěž. Konkrétně se 
jedná o oblasti uvedené 
v odst. 1 písm. k) bod 1. – 3. a bod 5., písm. l) a písm. m). Vzhledem k existující pochybnosti 
z hlediska možného naplnění všech znaků veřejné podpory považujeme současné zhodnocení slučitelnosti materiálu s předpisy EU v důvodové zprávě za 
nedostačující. 
Žádáme o bližší konkretizaci zpracování prováděcího nařízení vlády. Rovněž doporučujeme kon-zultovat předkládaný materiál s Úřadem na ochranu 
hospodářské soutěže, a to včetně avizovaného nařízení vlády, kdy považujeme za vhodné toto uvést v důvodové zprávě.

Akceptováno Shodně viz připomínka č. 47 a č. 1 - tento materiál byl předložen 
ÚOHSu v rámci konzultací RIA a v  MPŘ. Rovněž i každé 
zamýšlené nařízení vlády, které bude konkretizovat použití 
peněžních prostředků, bude konzultováno s ÚOHS. Důvodová 
zpráva bude v tomto smyslu doplněna.  Nařízení vlády k tomuto 
novelizovanému zákonu ještě nejsou navržena, tj. nelze je předložit 
již nyní. 

9 Zlínský kraj Obecně D Doporučujeme v případě dílčí novelizace zákona omezit užívání legislativní techniky, spočívající v nahrazování slov a změn označení jednotlivých bodů v 
legislativním textu, a to pro menší přehlednost výsledného textu.  
Odůvodnění: 
Z hlediska legislativně technického je jistě přípustný zvolený způsob dílčí novelizace, který však nepřispívá přehlednosti výsledného textu zákona. Přitom 
jde o zásadní novelu, kdy se mění název i zaměření státního fondu, takže lze dokonce říci, že dosavadní Státní fond rozvoje bydlení zanikne a bude 
nahrazen Státním fondem podpory investic. Změnit se má dokonce i název novelizovaného zákona. 
Zvláště markantní je to u novely § 3 odst. 1 zákona č. 211/200 Sb., který dle předloženého návrhu je postupně měněn v sedmi po sobě jsoucích bodech, 
přitom se třikrát mění označení písmen v témže odstavci. Přitom by úplně stačilo, aby v jednom bodě bylo vydáno nové znění § 3 odst. 1, případně celého 
§ 3, jehož odst. 2, 4, 5 a 6 se mění také.

Neakceptováno   Užití dané legislativní techniky bylo zvoleno s ohledem na 
přehlednost učiněných dílčích změn v ustanoveních.

10 KZPS Obecně Z Novela rozšiřuje činnosti Fondu o další oblasti (regionální a územní politiku a dále cestovní ruch). V návrhu však není upraveno stabilní financování 
Fondu. Rozšíření dotačních nástrojů Fondu, které by byly případně financovány ze státního rozpočtu, znamená nejistotu v jejich realizaci. Činnosti jsou 
zaměřeny především na investice a při přípravě projektů, která je dlouhodobější, je pro potenciální žadatele nutná přinejmenším jistota, že budou moci o 
dotaci/úvěr požádat. Tato stabilita nebude zaručena, pokud Fond bude odkázán na každoroční vyjednávání o výši dotačního příspěvku ze státního rozpočtu 
na dotace a úvěry pro SFRB, přičemž tento druh příjmu aktuálně jako jediný může dotační a úvěrové programové výdaje SFRB pokrýt.1. Novela rozšiřuje 
činnosti Fondu o další oblasti (regionální a územní politiku a dále cestovní ruch). V návrhu však není upraveno stabilní financování Fondu. Rozšíření 
dotačních nástrojů Fondu, které by byly případně financovány ze státního rozpočtu, znamená nejistotu v jejich realizaci. Činnosti jsou zaměřeny především 
na investice a při přípravě projektů, která je dlouhodobější, je pro potenciální žadatele nutná přinejmenším jistota, že budou moci o dotaci/úvěr požádat. 
Tato stabilita nebude zaručena, pokud Fond bude odkázán na každoroční vyjednávání o výši dotačního příspěvku ze státního rozpočtu na dotace a úvěry 
pro SFRB, přičemž tento druh příjmu aktuálně jako jediný může dotační a úvěrové programové výdaje SFRB pokrýt.

Vysvětleno Financování a zdroje SFRB  nebyly dosud vyřešeny v rámci 
politických jednání a tato otázka bude řešena v rámci další 
připravované úpravy.

11 KZPS Obecně Z V dřívějších letech (2007–2010) býval rozpočet SFRB navrhován ve výši cca 4 mld. Kč. Fungující programy Fondu byly úspěšně čerpány a významně tak
přispívaly k velmi dobrým výkonům českého stavebnictví. Velkou výhodou těchto programů bylo to, že projekty byly realizovány ve všech krajích a že se
na nich mohly podílet zejména malé a střední regionální firmy. V několika posledních letech však rozpočet Fondu osciluje kolem částky 1 mld. Kč a
alokované prostředky nejsou čerpány. Podle názoru SPS je to tím, že stávající programy jsou pro investory nezajímavé. Se změnou tohoto zákona
doporučujeme provést revizi stávajících programů a jejich změny zahrnout do tohoto legislativního procesu.

Akceptováno 
částečně

Tato novela nemá za cíl změnit stávající nařízení vlády, podle nichž 
se podpora nyní poskytuje.  Stávající nařízení vlády průběžně 
procházejí novelizacemi,  vždy v reakci na konkrétní požadavky a 
vývoj trhu v oblasti bydlení.

12 KPZS Obecně Z
Rozšíření činností Fondu bude znamenat nejen vyšší výdaje na programové podpory, ale i vyšší mzdové a provozní výdaje, které v současné době Fond
řeší v rámci svých finančních prostředků. Fond tak výhledově bez zajištění pravidelných příjmů bude mít po roce 2022 k dispozici pouze finanční
prostředky ze splátek úvěrů realizovaných v minulosti, což však nepokryje ani realizaci stávajících úvěrových nástrojů v současném rozsahu.

Akceptováno Příjem bude zajištěn ze státního rozpočtu.

13 KPZS Obecně Z Fondu by měly být fixně přidělovány prostředky v rozsahu výdajových limitů běžících nebo plánovaných programů, v nichž by byla ukotvena jejich výše 
pro každý rok trvání včetně nevyčerpaných závazků z již uzavřených smluv mezi příjemci a Fondem z předchozích let, aby byla zajištěna kontinuita a 
stabilita finančních zdrojů.

Akceptováno Příjem bude zajištěn ze státního rozpočtu.

14 KPZS Obecně Z Je otázka, jestli v současné době předkládat a zaměstnávat sněmovnu novelou zákona, která téměř nic neřeší a za rok či dva předkládat nový zákon, který 
už bude nutností z důvodu zachování smysluplného chodu Fondu, nebo začít pracovat na novém zákoně, který vyřeší hlavně budoucnost Fondu.

Vysvětleno Zpracování návrhu novely je v souladu s Plánem legislativních prací 
vlády na zbývající část roku 2018.

15 KPZS § 3 Z § 3 odst. 1 písm. p)
V novele je nově doplněna činnost „finanční zajištění výkonu rozhodnutí stavebních úřadů formou dotace“. Jedná se o dotace na výkon rozhodnutí, které 
by měly dělat stavební úřady. Určitě se však nejedná o podporu udržitelného rozvoje, což je hlavním posláním Fondu, které má vykonávat v souladu s 
koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České republiky. Tato činnost je tak v rozporu se základním 
ustanovením.

Akceptováno Text bude vypuštěn. Shodně viz připomínka č. 4.
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16 KPZS § 4 Z § 4 odst. 6
„Za účelem ověření údajů poskytnutých žadateli a příjemci peněžních prostředků využívá Fond bezúplatně údajů katastru nemovitostí, a to i dálkovým 
přístupem k údajům katastru nemovitostí.“ 
V novele je nově doplněno bezúplatné využití údajů z katastru nemovitostí. Z formulace není jednoznačné, zda se jedná o údaje, které poskytl 
žadatel/příjemce Fondu nebo Fond žadateli/příjemci.
Navrhujeme přeformulovat znění tak, aby bylo jednoznačné, kdo údaje poskytl (pravděpodobně žadatel/příjemce Fondu).

Akceptováno 
jinak

Text bude upraven: "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.“.

17 KPZS § 9 Z § 9 odst. 1
V návrhu novely zákona je zachována realizace nástrojů přes nařízení vlády. Tento způsob je značně neflexibilní vzhledem k lhůtám a procesu schvalování. 
Nelze tak reagovat na případné změny podporovaného prostředí a na změny na bankovním trhu, navíc v případě nejasností a chyb se stav napravuje velmi 
složitě a dlouhodobě. Pokud Fond má realizovat svou činnost „v souladu s koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty 
schválenými vládou České republiky“, tak je na místě zaměřit pozornost na tyto podkladové materiály a zjednodušit realizaci jejich cílů Fondem. 

Vysvětleno Problémů jsme si vědomi. Bude posouzena možnost realizace podpor 
v rámci programového financování bez  nařízení vlády v případě 
zdrojů ze státního rozpočtu. 

18 ČÚZK § 4 Z K bodu 20 (§ 4 odst. 6)
Požaduji ustanovení odstavce 6 uvést v následujícím znění:
„(6) Za účelem ověření údajů poskytnutých žadateli a příjemci peněžních prostředků se Fondu poskytují údaje katastru nemovitostí bezúplatně, a to 
prostřednictvím dálkového přístupu.“. 
Odůvodnění:
Navrhovaná formulace koresponduje se zněním ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, které přímo 
přepokládá zřízení bezúplatného dálkového přístupu, stanoví-li tak jiný právní předpis. Pro ověřování údajů poskytnutých žadateli a příjemci peněžních 
prostředků v rozsahu, jaký je uveden v důvodové zprávě (vyhledávání podle vlastníka/žadatele apod.), plně postačuje dálkový přístup k údajům katastru. 
Poskytování údajů katastru v jiných formách stanovených vyhláškou o poskytování údajů z katastru nemovitostí by znamenalo neodůvodněnou vyšší 
administrativní zátěž a nadbytečnou pracnost jak z pohledu katastrálních úřadů, tak i z pohledu Státního fondu rozvoje bydlení.

Akceptováno Text bude upraven: "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.“.

19 HK ČR § 3 D Připomínka k bodu 9, § 3 odst. 1 písm. d) a e)
Navrhujeme v ustanovení písm. d) a e) explicitně uvést podíl na společných prostorách a dále přídatné spoluvlastnictví.
Odůvodnění:
Ustanovení by měla být v návaznosti na účinnost nového občanského zákoníku doplněna. 

Neakceptováno Podíl na společných částech je vždy součástí jednotky v bytovém 
spoluvlastnictví podle občanského zákoníku., resp. přináleží k 
jednotce podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Úprava přídatného spoluvlastnictví není pro oblast bytového 
spoluvlastnictví zcela vhodná.

20 HK ČR § 3 D Připomínka k bodu 11, § 3 odst. 1, písm. n)
Navrhujeme upravit znění následovně:
„n) ke krytí části nákladů formou dotace na zpracování územně plánovacích dokumentací nebo územně plánovacích podkladů, zpracování územních studií, 
územních plánů, územních plánů s prvky regulačního plánu nebo regulačních plánů,“.
Odůvodnění:
Doporučujeme explicitně uvést, jako další z přijatelných možností pro krytí části nákladů na zpracování, také územní studie, územní plány a územní plány s 
prvky regulačního plánu nebo regulačních plánů.

Neakceptováno
Územní studie jsou dle systematiky stavebního zákona zařazeny mezi 
územně plánovací podklady (viz § 25 stavebního zákona). Územní 
plány, včetně územních plánů s prvky regulačních plánů, a regulační 
plány jsou zařazeny mezi územně plánovací dokumentaci (viz § 2 
odst. 1 písm. n) stavebního zákona). Navržená úprava neznamená 
rozšíření možností pro krytí části nákladů, ale jejich nesystémové 
opakování. Využitím terminologie stavebního zákona je ponecháván 
co nejširší prostor pro možnosti využití dotací pro celé kategorie 
územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a 
zároveň se předchází zbytečným novelám SFRB v případě, že by se 
novelizovaly jednotlivé nástroje územního plánování dle stavebního 
zákona zahrnuté v těchto kategoriích.

21 SMO ČR Obecně Z SMO ČR považuje za žádoucí doplnit vhodně definovaný celkový nadřazený cíl zákona, jako např.: ,,Cílem zákona je podpora dobrého života, soudržné 
společnosti, tvorba kvalitního a zdravého prostředí obcí a zachování jejich kulturního dědictví“.

Neakceptováno Zákon je právní předpis a jako takový má obsahovat pravidla 
chování, nikoli obecné proklamace. 

22 SMO ČR Obecně D V předloženém návrhu zákona nejsou definovány používané pojmy. Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné doplnit výklad některých 
používaných pojmů, jako např. veřejné prostranství.

Neakceptováno Pojmy v zákoně jsou používány ve významu, jak jsou zavedeny v 
právní řádu ČR nebo v obecném významu. Speciální definice pojmů 
pro účely zákona č. 211/2000 Sb. nejsou třeba . Případné 
konktertizace a definice jsou uvedeny vždy až pro účely konkrétního 
nařízení vlády.
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23 SMO ČR Obecně Z Zákon počítá pouze s přidělováním investičních prostředků. Velkým přínosem pro obce by však bylo i poskytování prostředků provozních
např. na správu a údržbu veřejných prostranství nebo budov v majetku obce. 

Neakceptováno Jedná se o návrh podpory investic.

24 SMO ČR § 1 Z SMO ČR navrhuje vypustit v § 1 Základní ustanovení následující:
„Fond dále zajišťuje výběr peněžních příspěvků od cestovních kanceláří do garančního fondu cestovních kanceláří a vyplácení peněžních 
prostředků z tohoto fondu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.“ 
Uvedená činnost nesouvisí s investicemi.

Neakceptováno Jedná se o působnost Fondu podle zákona č. 159/1999 Sb., kterou 
není možné bez dalšího vypustit, neboť by chyběl subjekt, který by 
zajišťoval správu garančního fondu cestovních kanceláří. SFRB byl 
touto činností zákonem pověřen na základě provedené RIA analýzy, 
když tato varinata byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejhospodárnější.

25 SMO ČR § 3 D Navrhované znění ze strany SMO ČR: 
„(1) Peněžní prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze použít pouze na území České republiky, a to“
Jedná se o zdůraznění území a účelu využití prostředků.

Neakceptováno Doplnění slov ", a to" je nadbytečné.

26 SMO ČR § 3 Z § 3 odst. 1, písm. k)  
SMO ČR navrhuje doplnit v § 3 odst. 1, písm. k) bod 6 ve znění:
„6. budov obecních úřadů“

Vysvětleno Nenaplňuje účel zákona.

27 SMO ČR § 3 Z § 3 odst. 1, písm. k) bod 3  
SMO ČR navrhuje doplnit v § 3 odst. 1, písm. k) bod 3 ve znění:
„občanského vybavení, kterým jsou zejména stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání, výchovu, sociální služby a péči o rodinu a kulturu“.

Vysvětleno V působnosti Ministerstva kultury.

28 SMO ČR § 3 Z § 3 odst. 1, písm. o)  
SMO ČR navrhuje změnit textaci § 3 odst. následujícím způsobem:
„ke krytí celku nebo části nákladů formou dotace na zlepšování architektonické a urbanistické kvality staveb, prostředí vytvářeného výstavbou, včetně 
pořádání architektonických a  urbanistických soutěží, a investiční a projektové přípravy staveb“.

Vysvětleno Není uznatelným nákladem.

29 SMO ČR § 3 Z § 3 odst. 2, písm. i)  
SMO ČR navrhuje vypustit v § 3 odst. 2, písm. i) následující:
„k nákupu dluhopisů vydaných členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor, členskými státy Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj, cenných papírů a dluhopisů vydaných centrálními bankami těchto států a dluhopisů vydaných Evropskou investiční 
bankou.“

Neakceptováno Není předmětem návrhu novely.

30 SMO ČR § 5 Z § 5 odst. 6  
SMO ČR doporučuje snížit objem celkových výdajů stanovených schváleným rozpočtem na příslušný kalendářní rok na 5 %.

Akceptováno Akceptováno snížení na 5 %.

31 SMO ČR § 9a Z  § 9a  
V předloženém návrhu není žádným způsobem uvedeno, na základě jakých kritérií budou žádosti o dotace a úvěry posuzovány a v jakém procesu. Takový 
mechanismus by mohl být součástí v §9 odst. 1 zmiňovaného budoucího nařízení vlády. Nicméně se domníváme, že zákon by měl zmínit nejméně základní 
přístup k posuzování, např., že žádosti budou posuzovány odborně a nezávisle a s ohledem na jejich společenský přínos.

Vysvětleno Vše se odvíjí od dostatečných finančních zdrojů a možnosti přijímat 
žádosti kontinuálně. Pokud podaná žádost splňuje podmínky 
stanovené příslušným nařízením vlády a má-li Fond na poskytnutí 
podpory finanční prostředky, je s žadatelem uzavřena smlouva. V 
případě úvěrů pro fyzické osoby (úvěry pro mladé) jsou žádosti 
vyřizovány v pořadí, ve kterém byly doručeny Fondu (stanoveno v 
příslušném nařízení vlády).  V případě dotačních titulů je poptávka 
převyšující možnosti Fondu řešena formou hodnotících kritérií a 
stanovením pořadí vyhodnocených žádostí (viz nařízení vlády č. 
390/2017 Sb.). Dochází k hodnocení kvality projektu, přičemž je 
posuzováno řešení sociálních a společenských problémů, věcná 
provázanost, komplexnost, vypovídající úroveň projektu, projekt z 
pohledu veřejnosti.
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32 SMO ČR § 9a Z § 9a, odst. 1
SMO ČR navrhuje změnit textaci § 9a, odst. 1 následujícím způsobem:
„Fond nejpozději k datu účinnosti příslušného nařízení vlády o použití prostředků Fondu oznámí termín příjmu žádostí nebo zveřejní výzvu k podání 
žádosti o poskytnutí dotace, úvěru nebo ručení způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsah výzvy musí být přístupný po dobu nejméně 60 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.“  

Neakceptováno Požadavek 30 dní vyplývá z rozpočtových pravidel (§ 14j odst. 1 
tuto lhůtu stanovuje na 30 dní).

33 MV § 4 Z K čl. I bodům 20 a 21 – k § 4 odst. 5 a § 4a odst. 3 písm. c) zákona č. 211/2000 Sb.: 
 Nesouhlasíme s používáním rodného čísla v agendě související s poskytováním dotací, úvěrů či ručení Státním fondem podpory investic. K identifikaci 
osob je zcela dostačující tzv. agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO) podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů, neboť na rozdíl od rodného čísla, které je významovým a univerzálním identifikátorem, je AIFO bezvýznamovým a agendovým (nikoliv 
univerzálním) identifikátorem. AIFO tedy lépe plní zásady ochrany osobních údajů, přičemž obecně u všech osobních údajů platí, že osobní údaje mají být 
zpracovávány jen 
v nezbytně nutném rozsahu (zásada de minimis). Ostatně sám předkladatel v § 4 odst. 5 počítá s tím, že by Státní fond podpory investic měl případně 
zpracovávat „jiný identifikující údaj osoby“, nicméně v dalších ustanoveních s touto variantou již nepočítá.
 S ohledem na uvedené požadujeme, aby předmětná ustanovení návrhu, která počítají s využíváním rodného čísla, byla z návrhu zákona vypuštěna.

Vysvětleno DPIA důvodové zprávy bude podstatně doplněna a přepracována.

34 MV § 4a Z K čl. I bodům 20 a 21 – k § 4 odst. 5 a § 4a odst. 3 písm. c) zákona č. 211/2000 Sb.: 
 Nesouhlasíme s používáním rodného čísla v agendě související s poskytováním dotací, úvěrů či ručení Státním fondem podpory investic. K identifikaci 
osob je zcela dostačující tzv. agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO) podle zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, neboť na rozdíl od rodného čísla, které je významovým a univerzálním identifikátorem, je AIFO 
bezvýznamovým a agendovým (nikoliv univerzálním) identifikátorem. AIFO tedy lépe plní zásady ochrany osobních údajů, přičemž obecně u všech 
osobních údajů platí, že osobní údaje mají být zpracovávány jen v nezbytně nutném rozsahu (zásada de minimis). Ostatně sám předkladatel v § 4 odst. 5 
počítá s tím, že by Státní fond podpory investic měl případně zpracovávat „jiný identifikující údaj osoby“, nicméně v dalších ustanoveních s touto variantou 
již nepočítá.
 S ohledem na uvedené požadujeme, aby předmětná ustanovení návrhu, která počítají s využíváním rodného čísla, byla z návrhu zákona vypuštěna.

Vysvětleno DPIA důvodové zprávy bude podstatně doplněna a přepracována.

35 MV § 4a Z K č. I bodu 21 – k § 4a odst. 1 až 5 zákona č. 211/2000 Sb.: 
1. V souladu s ustálenou legislativní praxí využívání údajů ze základních registrů a informačních systémů veřejné správy je nutno ustanovení koncipovat 
tak, že Státní fond podpory investic využívá pro výkon působnosti podle zákona o Státním fondu podpory investic údaje ze základního registru obyvatel, 
informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců. Takové znění přesněji vystihuje technické řešení čerpání údajů ze základních 
registrů, informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců (orgány veřejné moci disponující oprávněním k čerpání údajů z 
informačního systému veřejné správy je samy z informačních systémů veřejné správy vytěžují, nežádají jejich správce o poskytnutí) a je v aktuální 
legislativní praxi již dlouhodobě preferováno.
2. V ustanovení § 4a odst. 1 písm. a) upravujícím využívání údajů ze základního registru obyvatel není dále vhodné hovořit o využívaných údajích jako o 
údajích referenčních. V základních registrech jsou vedeny referenční údaje a jiné údaje, přičemž zákonem, který určí referenčnost, by měl být výlučně 
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Při duplicitní kvalifikaci údajů jako údajů referenčních v zákoně č. 111/2009 Sb. i v zákonech upravujících 
využívání údajů ze základních registrů hrozí, že reklasifikace údaje z referenčního na „nereferenční“ v zákoně č. 111/2009 Sb. nemusí být zohledněna ve 
zvláštních zákonech, což může vyvolat interpretační nejasnosti o povaze takového údaje.
3. Současně není nutné v ustanovení § 4a odst. 1 písm. b) a c) a odstavci 5, označovat informační systém evidence obyvatel a informační systém cizinců za 
„agendový“. Přívlastek „agendový“ charakterizuje vlastnost daných informačních systémů, není součástí jejich názvů. Pojem „agendový informační 
systém“ užívá zákon č. 111/2009 Sb. pro odlišení ostatních informačních systémů veřejné správy od základních registrů jako specifického typu 
informačního systému veřejné správy a současně pro vymezení množiny informačních systémů veřejné správy zabezpečujících využívání základních 
registrů. Mimo zákon č. 111/2009 Sb. nemá jeho užití valný význam, neboť v zásadě každý informační systém veřejné správy je z povahy agendovým 
informačním systémem.

Akceptováno Text § 4a bude upraven ve vzájemně odsouhlaseném znění.
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36 MV § 5 Z K čl. I bodu 22 – k § 5 odst. 6 zákona č. 211/2000 Sb. a k důvodové zprávě: 
Dle zvláštní části důvodové zprávy se analogicky k rozpočtovým pravidlům navrhuje stanovit limit do 10 % celkových výdajů, při kterém o změnách 
položek schváleného rozpočtu postačí rozhodnutí výboru Státního fondu podpory investic na návrh jeho ředitele a není třeba zatěžovat Poslaneckou 
sněmovnu. 
Nepovažujeme navrhovanou změnu, ani její odůvodnění za vhodné. Poslanecká sněmovna zajišťuje svojí ústavní úlohu, která spočívá v kontrole vlády, 
také prostřednictvím stanovení limitů a podmínek, za kterých může vláda vynaložit veřejné prostředky. Konkrétně se tak děje v rámci procesu schvalování 
státního rozpočtu (čl. 42 odst. 2 Ústavy) či rozpočtů mimorozpočtových fondů České republiky – např. vedle současného Státního fondu rozvoje bydlení i 
Státního fondu dopravní infrastruktury (§ 5 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb.), Státního intervenčního zemědělského fondu (§ 6c zákona č. 256/2000 Sb.), 
Státního fondu životního prostředí (§ 2a zákona č. č. 388/1991 Sb.), přičemž výlučná pravomoc Poslanecké sněmovny ke schvalování těchto rozpočtů je 
uvedena v příslušných zákonech. Zároveň platí, že orgány mimorozpočtových fondů nemají v současné době bez Poslanecké sněmovny obdobnou 
pravomoc, jakou navrhuje předkladatel ve svém návrhu. 
Pakliže předkladatel odkazuje na analogii s § 24 rozpočtových pravidel, je tato analogie také nepřípadná, jelikož o daných nezbytných výdajích ze státního 
rozpočtu rozhoduje vláda, která je odpovědná Poslanecké sněmovně, a může se tedy vystavit v souvislosti se svou činností riziku hlasování o nedůvěře 
vlády. Výbor Státního fondu podpory investic však přímo odpovědný Poslanecké sněmovně není, jelikož jej odvolává vláda na návrh ministra pro místní 
rozvoj. Druhým rozdílem je skutečnost, že vláda může rozhodnout o nezbytných výdajích v rámci daného procentního limitu z výdajů příslušné rozpočtové 
kapitoly, nikoliv z výdajů celého státního rozpočtu. Předkladatel v tomto bodě navrhuje, aby výbor rozhodoval o přesunu maximálně 10 % celkových 
výdajů fondu na příslušný kalendářní rok (tedy v současné době by se jednalo o stovky milionů korun). Rozdíl je rovněž v povaze výdajů státního rozpočtu 
a nově navrhovaného Státního fondu podpory investic, jelikož v případě státního rozpočtu mohou většinu výdajů dané rozpočtové kapitoly tvořit 
mandatorní výdaje, které nejsou určeny na investice, v případě zmíněného fondu se bude jednat o výdaje spojené s dotacemi a úvěry. 
S tímto návrhem může být také spojeno korupční riziko u těch podpor, u kterých dochází k převisu poptávky nad nabídkou. Při zachování kontroly ze 
strany dalšího orgánu 
- Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny - se toto riziko snižuje. V neposlední řadě platí, že nevyčerpané prostředky Fondu 
za kalendářní rok se přesouvají do dalšího kalendářního roku, kdy je (např. již v důvodové zprávě zmiňované úspory ve mzdových prostředcích) lze využít. 
U státního rozpočtu není záruka, že nevyčerpané prostředky v rámci jedné rozpočtové kapitoly, dostane tato rozpočtová kapitola příští rok navíc. Uvedenou 
změnou tedy dochází k omezení výlučné kontrolní role Poslanecké sněmovny nad rozpočtem Fondu. Doporučujeme proto navrhovanou úpravu z návrhu 
odstranit.

Vysvětleno Limit pro nezbytné přesuny schvalované výborem Fondu bude snížen 
na 5 %, čímž bude akceptována připomínka Svazu měst a obcí ČR.  
Výdajový limit nebude překročen, jedná se o možnost využít úspor 
ještě v daném roce, popř. nezatěžovat příslušný výbor PSP přesunem 
mezi jednotlivými správními položkami typu - elektrická energie x 
teplá voda apod. V rámci schvalování návrhu rozpočtu SFRB jsou v 
souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb.  přesně položkově definovány 
jednotlivé výdaje; toto podrobné členění je problematické a přesná 
predikce je téměř nemožná. Navrženou změnou se předejde situacím, 
kdy jednotlivé položky mohou být nadhodnocovány, aby nedošlo k 
jejich překročení ani v případě výrazných změn cen výrobků či 
služeb. Návrh úpravy odstavce 6 umožní také reagovat na změny 
rozpočtové skladby po vypracování návrhu rozpočtu (nové položky 
od 1. 1. následujícího roku nezohledněné při tvorbě rozpočtu).

37 MV § 3 D K čl. I bodu 11 – k § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 211/2000 Sb.:
 Nově by mohly být dotace či úvěry poskytovány obcím nebo svazkům obcí, a to na pořízení technického vybavení určeného k údržbě veřejných 
prostranství. Dáváme na zvážení, zda by do okruhu potencionálních příjemců dotací či úvěrů nebylo vhodné zařadit i kraje. Případně alespoň v důvodové 
zprávě vysvětlit, proč tomu tak není.

Akceptováno V důvodové zprávě bude upřesněno, že dotace budou určeny 
zejména obcím s nízkým rozpočtem.

38 MV § 3 D K čl. I bodu 11 – k § 3 odst. 1 písm. j) zákona č. 211/2000 Sb.:
Ustanovení považujeme za nedostatečně konkrétní, neboť není zřejmé, na základě jakých kritérií budou vybírány předmětné budovy ve vlastnictví krajů a 
obcí. Doporučujeme v ustanovení vymezit alespoň obecně, na vybavení jakých budov bude možné čerpat dotaci nebo úvěr, jako je tomu v ostatních 
případech uvedených v § 3.

Neakceptováno Konkretizace bude obsažena v přílušném nařízení vlády.

39 MV § 3 D K čl. I bodu 11 – k § 3 odst. 1 písm. p) zákona č. 211/2000 Sb.:
 Dle důvodové zprávy bude možné poskytnout dotaci i na zajištění výkonů exekucí podle správního řádu na rozhodnutí, která vydaly stavební úřady ve 
veřejném zájmu při plnění povinností, které jim ukládá zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětné ustanovení tak zjevně cílí na odstraňování staveb. Nicméně z navržené dikce by bylo možné dovodit, že by dotaci bylo 
možné použít i na případnou realizaci stavby na základě vydaného stavebního povolení, nikoliv pouze na její odstranění. Doporučujeme tedy písmeno p) 
přeformulovat.

Akceptováno 
jinak

Text bude vypuštěn (nejedná se o investice).

40 MV § 4a D K č. I bodu 21 – k § 4a odst. 6 zákona č. 211/2000 Sb.:
          Vzhledem k režimu využívání údajů, nikoliv jejich poskytování, doporučujeme upravit znění ustanovení § 4a odst. 6 do následující podoby: 
„Z údajů podle odstavců …. lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Akceptováno 
jinak

Text bude vypuštěn.
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41 MV § 6 D K čl. I bodu 23 – k § 6 odst. 2 zákona č. 211/2000 Sb.:
1. Pokud má výbor Státního fondu podpory investic 7 členů, z nichž jeho předsedou je ministr pro místní rozvoj, a nejméně 3 členové jsou zástupci 
Ministerstva pro místní rozvoj, nabízí se otázka, do jaké míry má přítomnost zástupců dalších ministerstev nebo nezávislých odborníků smysl, pokud bude 
mít Ministerstvo pro místní rozvoj ve výboru Fondu majoritu. Při takovém nastavení se spíše nabízí snížení počtu členů výboru Fondu v zájmu úspory 
rozpočtových prostředků.
2. Dále je otázkou, zda současným členům výboru zanikne členství uplynutím funkčního období čtyř let dle stávající právní úpravy, či zda dojde k zániku 
členství ke dni nabytí účinnosti návrhu zákona. 

Akceptováno Text bude znít: "Výbor je složen ze 4 zástupců ministerstva, zástupce 
Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce 
územně samosprávných celků.". 

42 MV § 9a D K čl. I bodu 28 – k § 9a odst. 1 zákona č. 211/2000 Sb.:
 Upozorňujeme, že formulace „zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup“, je již považována za zastaralou, neboť jí není přesně vymezeno místo 
uveřejnění, a termíny by tak mohly být vyvěšeny kdekoli na internetu. Vhodnější by bylo uvést, že Státní fond podpory investic zveřejní termíny na svých 
internetových stránkách. Dáváme proto na zvážení úpravu používané terminologie.

Akceptováno V textu bude použita formulace: "zveřejní na svých internetových 
stránkách". 

43 MV § 9a D K čl. I bodu 28 – k § 9a odst. 2 zákona č. 211/2000 Sb.:
 V případě, že žadatel o poskytnutí úvěru, dotace či ručení nebude úspěšný, měl by 
dle navrhované právní úpravy ze strany Státního fondu podpory investic obdržet písemné sdělení, v němž budou uvedeny důvody nevyhovění. 
Nepovažujeme navrženou odchylku od správního řádu za vhodnou. S ohledem na skutečnost, že dle § 2 odst. 1 písm. a) jsou příjmy Státního fondu 
podpory investic tvořeny i dotacemi ze státního rozpočtu, měla by se na poskytování dotací, úvěrů a ručení vztahovat pravidla daná rozpočtovými pravidly 
(srov. § 14m rozpočtových pravidel). Zamítavé rozhodnutí o zamítnutí předpokládá například § 4 odst. 5 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu 
životního prostředí České republiky. Dáváme tedy na zvážení úpravu procesního postupu.

Vysvětleno Podle stávajícího § 3 odst. 5 poskytuje Fond podporu na základě 
smlouvy, nikoliv na základě rozhodnutí dle správního řádu. Správní 
řád se zde nepoužije. 
(§ 28 odst. 6 rozpočtových pravidel: Poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí ze státního fondu včetně způsobu jejich 
poskytnutí upraví zvláštní právní předpis).

44 MV § 3 D K čl. I bodu 11 – nad rámec § 3 odst. 1 zákona č. 211/2000 Sb.:
 Deklarovaným cílem návrhu je rozšířit podporu směřovanou do regionů i o jiné aktivity, než je bydlení, a přispět tak k jejich celkovému rozvoji. 
Doporučujeme předkladateli zvážit, zda by tato podpora nemohla být směřována i vůči objektům integrovaného záchranného systému, které nepochybně 
tvoří základní vybavení měst a řady obcí stejně, jako např. v návrhu zakomponovaná veřejná dopravní a technická infrastruktura. Jsme si vědomi, že 
předmětná oblast by měla být primárně řešena cestou rozpočtu příslušné rozpočtové kapitoly, nicméně je nesporným faktem, že přidělované finanční 
prostředky na investice v této oblasti jsou dlouhodobě nedostatečné. 

Neakceptováno Jedná se o nadměrné rozšíření okruhu činností SFPI.

45 MV Obecně D K názvu zákona:
 V souladu s čl. 31 odst. 1 písm. d) Legislativních pravidel vlády navrhujeme za slovy „ze dne … 2019“ doplnit chybějící čárku.

Akceptováno Čárka bude doplněna.

46 MV § 1 D K čl. I bodu 4 – k § 1 odst. 1 zákona č. 211/2000 Sb.:
Vzhledem k čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády a požadavku na stylistickou bezvadnost právního předpisu navrhujeme, aby se v druhé větě 
§ 1 odst. 1 předkladatel vyvaroval opakování slov „v souladu s“ v rámci jedné věty. Doporučujeme, aby věta druhá daného ustanovení zněla následovně: 
„Účelem Fondu a jeho veřejným posláním je podporovat 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.“.

Akceptováno Text návrhu zákona bude ve smyslu připomínky upraven.

47 MZV Nad rámec 
návrhu

D K uvedenému legislativnímu návrhu nemám z hlediska působnosti Ministerstva zahraničních věcí připomínky. Nad rámec zaslaného návrhu zákona však 
připomínám, že ve vztahu k navazujícím prováděcím předpisům k zaslanému návrhu zákona upravujícím konkrétní režimy podpory bude nezbytné vždy 
ověřit, zda dané opatření nenaplňuje znaky takové státní podpory, kterou je Česká republika povinna oznámit Evropské komisi v souladu s čl. 108 odst. 3 
Smlouvy o fungování Evropské unie, a obrátit se v rámci tohoto ověřování na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Akceptováno Otázka, zda se jedná či nejedná o veřejnou podporu, bude vždy 
zkoumána při přípravě  konkrétního prováděcího nařízení vlády. 
Důvodová zpráva bude doplněna o doporučení konzultace s ÚOHS 
při nastavování konkrétních podmínek pro poskytnutí investiční 
podpory. 

48 NSOUD § 2 D § 2 – zákon používá termín „půjčka“ a nepočítá s novým názvoslovím podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník „zápůjčka“; Akceptováno Text bude upraven v souladu s připomínkou. Slovo "půjčka" bude 
nahrazeno slovem "zápůjčka".

49 NSOUD § 4 D § 4 odst. 5 - navrhuji místo slova "zpracovává" použít legislativně přesnější slovní spojení "je oprávněn zpracovávat". Úvod ustanovení by nově zněl - V 
souvisloti s poskytováním úvěrů nebo dotací je Fond ve veřejném zájmu oprávněn zpracovávat osobní údaje, ...;

Akceptováno Text bude upraven. Slovo "zpracovává" bude nahrazeno slovy "je 
oprávněn zpracovávat".

50 NSOUD § 4 D § 4 odst. 5 – návrh počítá s možností změny v osobě dlužníka (úvěrovaného, dotovaného). Podle navrženého znění ale není jisté, zda bude Fond oprávněn 
zpracovávat osobní údaje o osobě, která se stane dlužníkem na základě právního titulu dědění. Návrh uvažuje pouze o závazkové rovině změny v osobě 
dlužníka (převzetí dluhu a přistoupení k dluhu);

Akceptováno Text bude upraven. Dojde k vypuštění slova "osoby" za slovy "nebo 
jiného identifikujícího údaje" (související připomínka č. 64) a na 
konec věty budou doplněna slova "a osob, které dluh převzaly nebo 
na které dluh přešel".
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51 NSOUD § 4 D § 4 odst. 6 – navrhuji místo slova „využívá“ použít legislativně přesnější slovní spojení „je oprávněn využívat“. Ustanovení by nově znělo - Za účelem 
ověření údajů poskytnutých žadateli a příjemci peněžních prostředků je Fond oprávněn bezúplatně využívat údajů katastru nemovitostí, a to i dálkovým 
přístupem k údajům katastru nemovitostí;

Akceptováno 
jinak 

Text návrhu zákona bude upraven.

52 NSOUD § 6 D § 6 – členové výboru a dozorčí rady mají stanoveno funkční období, ředitel fondu nikoliv. Navrhuji, aby i ředitel měl funkční období, např. 5 – 6 let a mohl 
být jmenován opakovaně. Pro ředitele nejsou stanoveny žádné minimální kvalifikační předpoklady a ředitel je vybírán pouze z vůle ministra, aniž 
jmenování předchází nějaké výběrové řízení. Zde se ukrývá určitý „korupční“ potenciál – jmenování za „zásluhy“.

Neakceptováno Není obvyklé ani v dalších úpravách fondů.

53 MPSV Obecně Z Ke změně názvu zákona
Podle našeho názoru je namístě v názvu Fondu zachovat slovo „bydlení“, resp. „rozvoje bydlení“ s tím, že název Fondu by zněl Státní fond rozvoje bydlení 
a investic. Bydlení je jednou z nejdůležitějších oblastí, která významně ovlivňuje ekonomické a sociální postavení rodin a domácností v České republice. Z 
tohoto důvodu je důležité, aby i nadále zůstávalo prioritní oblastí bydlení a směrem k obcím a dalším subjektům tato priorita byla označena i slovně. Již v 
současné době se v České republice objevuje nerovnováha, kdy na podporu bytové politiky jsou největší finanční prostředky vynakládány z resortu 
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v podobě sociálních dávek na bydlení. Ze souhrnné statistické zprávy k problematice bydlení z Ministerstva 
pro místní rozvoj (MMR) vyplývá, že v roce 2017 MMR poskytlo na bydlení 336,5 mil. Kč, SFRB 1 082,4 mil. Kč a MPSV (dávky na bydlení) 10 396,1 
mil Kč.  Ovlivňuje se tak především poptávková strana a nikoli nabídková, která může zásadní měrou ovlivnit ceny bydlení, které v posledních letech v 
České republice neustále rostou. Především pro mladou generaci a potom pro domácnosti se specifickými potřebami (např. osamělé seniorky a senioři, lidé 
se zdravotním postižením, pečující atp.) se stává bydlení stále nedostupnější. To je negativně ovlivňuje i v jejich životních volbách a možnosti zabezpečení 
do budoucna jejich a jejich rodin. Z dopadů nastavení bytové politiky je pak odpovědné především MPSV v souvislosti s fungováním příspěvku a doplatku 
na bydlení. Tyto nástroje jsou v České republice v podpoře bydlení stěžejní a především doplatek na bydlení je nástrojem prevence ztráty bydlení a udržení 
českých občanů nad hranicí chudoby. Tyto dávky z velké části řeší negativní sociální dopady politiky bydlení. 
Z výše uvedených důvodů by se předmětný státní fond měl ve svých aktivitách zaměřovat přednostně na problematiku bydlení a podpory domácností a obcí 
v České republice a tato priorita by měla být zřejmá i z názvu tohoto fondu. 

Neakceptováno  Nový název "Státní fond podpory investic" nejlépe odpovídá změně 
základních ustanovení v § 1 odst. 1 návrhu zákona, kde je na prvním 
místě ve vytyčení účelu a veřejného poslání Fondu uvedena podpora 
udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů. Z tohoto ustanovení 
jednoznačně vyplývá změna základního účelu Fondu oproti platnému 
znění zákona č. 211/2000 Sb.  a v návaznosti na to také nutnost 
změny názvu ze SFRB na SFPI. Navíc i bydlení je jednou z investic, 
tedy nově navrhovaný název tuto oblast upravuje.                                                                     
MPSV z připomínky ustoupilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

54 MPSV § 3 Z K § 3
Žádáme, aby v § 3, případně na jiném místě, byla zdůrazněna priorita a důležitost oblasti bydlení a její podpory ze strany státu. 

Akceptováno Text bude upraven v §9 odst. 1 takto: "Vláda stanoví nařízením 
podmínky použití peněžních prostředků k účelům uvedeným v § 3 
odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f), přičemž podmínky poskytnutí 
prostředků mohou obsahovat zacílení podpor. V oblasti bydlení 
podpory cílí zejména na mladé lidi, domácnosti s nižšími příjmy, 
osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení, nebo osoby ohrožené 
sociálním vyloučením.".

55 MPSV § 3 Z K § 3 odst. 1
V § 3 odst. 1 požadujeme za písmeno p) vložit nové písmeno q), které zní:
„q) ke krytí nákladů spojených s výstavbou či rekonstrukcí objektů na startovací a malometrážní byty pro rodiny s dětmi či pro seniory.“

Akceptováno Text bude upraven v §9 odst. 1 takto: "Vláda stanoví nařízením 
podmínky použití peněžních prostředků k účelům uvedeným v § 3 
odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f), přičemž podmínky poskytnutí 
prostředků mohou obsahovat zacílení podpor. V oblasti bydlení 
podpory cílí zejména na mladé lidi, domácnosti s nižšími příjmy, 
osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení, nebo osoby ohrožené 
sociálním vyloučením.". 

56 MPSV Poznámky 
pod čarou

D K poznámkám pod čarou č. 4, 5 a 6 
Přestože jsou poznámky pod čarou nenormativní, ale sám předkladatel v jiné části návrhu zákona přistupuje ke změně poznámky pod čarou, dáváme ke 
zvážení doplnit za bod 25 další a upravit poznámky pod čarou č. 4 a 5, které odkazují na právní předpisy v naší gesci, a to tak, aby odkazovaly na platnou 
právní úpravu. 
Např. 
„26. 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.““
Poznámku pod čarou číslo 6 doporučujeme zrušit. V samotném textu ustanovení § 3 odst. 3 zákona je sice použit přímo název zákona č. 143/1992 Sb. „o 
platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech“, který byl zrušen, avšak vzhledem k tomu, že se 
jedná o dynamický odkaz (konkrétní předpis není uveden), může znění odstavce 3 podle našeho názor zůstat nezměněno. Vzhledem k tomu, že platové 
poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě jsou upraveny obecně v zákoníku práce a konkrétně v příslušném nařízení vlády, bude vhodnější 
poznámku pod čarou č. 6 zrušit, neboť by byla v kontextu provedené aktualizace ostatních poznámek pod čarou zavádějící.
Např. tedy:
„27. Poznámka pod čarou č. 6 včetně odkazu na ni se ruší.“
Další novelizační body pak je nutno přečíslovat

Akceptováno Text poznámek pod čarou bude aktualizován ve smyslu připomínek. 
(Odkaz na poznámku pod čarou č. 6 je uveden v § 8 odst. 3, nikoliv 
v § 3 odst. 3).
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57 MF Obecně Z Obecně k materiálu:
Ministerstvo financí dlouhodobě nesouhlasí se vznikem dalších státních fondů. V materiálu sice není navržen vznik nového státního fondu, navrhuje se ale 
významné rozšíření působnosti současného Státního fondu rozvoje bydlení, jež v důsledku povede k zvýšení jeho dotační závislosti na státním rozpočtu. 
Přestože se jedná o mimorozpočtový fond, byl by podstatnou měrou navázán na státní rozpočet v podobě dotace. Fakticky by tedy docházelo k vyvádění 
finančních prostředků státního rozpočtu do mimorozpočtového fondu a snížení míry kontroly nad prostředky státního rozpočtu. Z toho důvodu Ministerstvo 
financí s předloženým návrhem zákona vyjadřuje zásadní nesouhlas.

Vysvětleno Nejedná se o vznik nového fondu. Jestliže chce stát  prostřednictvím 
tohoto fondu plnit zvlášť významné úkoly (např. sociální bydlení), 
musí jej také financovat. SFRB nemá jiný vlastní zdroj příjmů (např. 
daně, poplatky...) jako jiné státní tzv. mimorozpočtové  fondy. Bude 
doplněna důvodová zpráva v tom smyslu, že SFPI bude čerpat 
peněžní prostředky ze státního rozpočtu až na základě skutečného 
čerpání ze strany konečných příjemců.

58 MF RIA Z K dopadům na státní rozpočet:
V závěrečné zprávě RIA je uvedeno, že „Náklady na rozšíření použití prostředků na účely regionální politiky, cestovního ruchu a jiné účely v kompetenci 
MMR budou požadovány do rozpočtu SFPI v jednotlivých obdobích…“. Požadujeme toto vyjádření upravit následovně:
„Náklady na rozšíření použití prostředků na účely regionální politiky, cestovního ruchu a jiné účely v kompetenci MMR budou SFPI poskytnuty z rozpočtu 
kapitoly 317 – MMR v rámci schváleného limitu výdajů této kapitoly na příslušný rok bez dodatečných požadavků na státní rozpočet.“

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

59 MF § 3 Z K čl. I bodu 12 - k § 3 odst. 1 písm. q):
Ustanovení § 3 odst. 1 písm. q) požadujeme vypustit. Výčet možného použití finančních prostředků Státního fondu podpory investic je upraven již 
ustanoveními § 3 odst. 1 písm. a) až p), jež výrazně rozšiřují zaměření Státního fondu podpory investic. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. q), které by 
umožňovalo financování v podstatě veškerých projektů v oblasti bydlení, rozvoje obcí, měst a regionů, považujeme za příliš neurčité a požadujeme jej z 
návrhu vypustit. Případné další rozšiřování účelu Státního fondu podpory investic by mělo být formulováno konkrétně formou novely tohoto zákona.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

60 MF § 2 Z K čl. I – k § 2 odst. 3:
Požadujeme v rámci novely zákona vypustit ustanovení § 2 odst. 3, které ukládá, že dotace ze státního rozpočtu je poskytována Fondu každoročně nejméně 
ve výši skutečných výdajů určených schváleným rozpočtem Fondu na poskytování nenávratných dotací. 
Odůvodnění: Jedná se o anomálii rozpočtového procesu, kdy toto ustanovení v podstatě ukládá státnímu rozpočtu poskytovat Fondu dotaci ve výši, kterou 
určí rozpočet Fondu. Z hlediska přípravy státního rozpočtu je tento přístup neakceptovatelný, neboť naopak rozpočet Fondu musí být sestaven v souladu s 
návrhem státního rozpočtu na příslušný rok, tj. s takovým příjmem ze státního rozpočtu, se kterým je počítáno na výdajové straně státního rozpočtu. 
Ministerstvo financí navíc nemůže ovlivnit, jaký objem finančních prostředků si příslušná kapitola (v tomto případě Ministerstvo pro místní rozvoj) vyčlení 
na dotaci Fondu v rámci svého limitu výdajů. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je současně předkladatelem novely zákona, se tímto ustanovením 
vystavuje riziku nárokování finančních prostředků ze strany Fondu nad možnosti rozpočtu své kapitoly. V kontextu předložené novely zákona, která 
podstatnou měrou rozšiřuje zaměření nenávratné formy podpory, se riziko neúměrných požadavků na státní rozpočet prohlubuje.

Rozpor Tato připomínka je nad rámec novely. Anomálií je, že SFRB nemá 
na rozdíl od ostatních státních fondů zajištěn pravidelný příjem. 
Rozpočet SFRB je odsouhlasován vládou a schvalován PSP. V rámci 
vyžádání podkladů pro přípravu rozpočtu na další rok a SDV na roky 
následující v únoru každého roku, je MF seznámeno s objemem 
plánovaných dotačních a úvěrových podpor. Výdajové limity 
stanovuje vláda. V rámci předloženého návrhu rozpočtu SFRB jsou v 
souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb.  přesně položkově definovány 
jednotlivé výdaje. Povinným převedením dočasně volných peněžních 
prostředků z účtů v "komerčních bankách" na účty u ČNB přišel 
Fond o významný zdroj příjmů.

61 MF § 6 Z K čl. I bodu 23 – k § 6 odst. 2: 
Podle předložené novely by Výbor měl mít nejméně 3 členy (z celkových 7) z řad MMR z důvodu největší odpovědnosti tohoto resortu. Nicméně taková 
formulace dává možnost jmenovat všech 7 členů z řad MMR, což nepovažujeme za vhodné. Dle našeho názoru je nezbytné, aby složení Výboru bylo více 
vyvážené i z hlediska ostatních dotčených resortů (např. MF kvůli financování a kontrole apod.).

Akceptováno Text bude znít: "Výbor je složen ze 4 zástupců ministerstva, zástupce 
Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce 
územně samosprávných celků.". 

62 MF Obecně Z V souvislosti s následným přesunem podpor z MMR na SFPI bude požadováno, aby případné navýšení personálních kapacit Fondu bylo doprovázeno 
souběžným snížením počtu pracovních či služebních míst v kapitole MMR.

Akceptováno Do RIA bude doplněno: "V případě, že stávající programy podpor 
MMR přejdou zcela na SFPI, lze předpokládat, že navyšování počtu 
zaměstnanců SFPI na straně jedné bude provázeno snížením 
pracovníků na MMR.".

63 MF § 2 a § 6 D K § 2 a § 6 zákona v navrženém znění: Vzhledem k tomu, že nový fond se bude zaměřovat na podporu zejména regionálních investic a nikoliv již pouze na 
oblast bydlení, dáváme k zvážení, zda nerozšířit příjmy fondu s nově upravenou působností i o povinné příspěvky územních samosprávných celků. 
Současně by mohl jeden ze 7 členů Výboru (§ 6 návrhu zákona) být zástupcem územních samosprávných celků. Posílila by se tím zodpovědnost územních 
samosprávných celků na jedné straně a na straně druhé by se vytvořil princip subsidiarity.

Akceptováno 
částečně

Příjmy budou řešeny v rámci nově přirpavované úpravy.    Jako člen  
bude do výboru doplněn zástupce územně samosprávných celků.

64 MF § 4 D K navrhovanému § 4 odst. 5: jestliže předložený návrh počítá se třemi druhy podpory, tj. poskytování peněžních prostředků formou úvěru nebo dotace a 
také ručení, pak by mělo být toto ručení rovněž v tomto navrhovaném ustanovení zmíněno. Tedy, že osobní údaje se zpracovávají také v souvislosti s 
poskytováním ručení.

Akceptováno Do textu budou za slovo "dotací" vložena slova "nebo ručení". 
(Související připomínka č. 50).

65 MF Část druhá D K části druhé, čl. II (Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje): doporučujeme nově navrhovaný text v § 11 zákona č. 248/2000 Sb. připojit ke 
stávajícímu textu středníkem, nikoliv čárkou.

Akceptováno Interpunkce bude ve smyslu připomínky upravena.

66 MF Důvodová 
zpráva

D Důvodová zpráva, zvláštní část k bodům 11 a 12, odrážka šestá na str. 9: doporučujeme přeformulovat větu „Vyšší potřeba bude uspokojena formou úvěru, 
obvykle se však bude jednat spíše o poskytování dotací.“ Není jasné, který institut se bude využívat více, zda úvěr či dotace.

Akceptováno V textu bude užita věta "Vyšší potřeba bude uspokojena zejména 
formou úvěru.".

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7FFAGDS)



67 MF Důvodová 
zpráva

D V důvodové zprávě ve zvláštní části k bodu 21 není vůbec vysvětleno, jaký význam má navrhované ustanovení § 4a odst. 5. Nerozumíme, co je „tvar 
předcházející současný stav“.

Vysvětleno Text je obsažen shodně v zákoně č. 388/1991 Sb., o Státním fondu 
životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

68 MF RIA D K RIA, důvodové zprávě: Z formálního hlediska doporučujeme nepoužívat spojení „výkon exekuce“ nebo dokonce „exekuce výkonu“ (důvodová zpráva i 
RIA). Buď se provádí výkon rozhodnutí správního úřadu anebo se provádí správní exekuce, resp. se vykonává exekuční titul, ale ne exekuce.

Akceptováno Podpora bude vypuštěna.

69 MF RIA D K RIA na str. 19, název varianty 3: Není zřejmé, proč se zde uvádí „nezapočítávání úvěrů od SFPI do celkového zadlužení obcí či krajů“, jestliže není tato 
teze dále detailněji v dalším textu popsána. Navíc upozorňujeme, že by se tento dluh v rámci sektoru vládních institucí odkonsolidoval, čímž by neměl na 
výši celkového dluhu vládních institucí žádný vliv.

Akceptováno Text bude vypuštěn.

70 MF RIA D K RIA, str. 20: v tabulce ve sloupci Hlavní rizika je u varianty 1 uvedeno, že SFRB bude relativně nezávislý fond bez vlastních přímých zdrojů. 
Doporučujeme tento text upravit, neboť nemá-li subjekt vlastní zdroje, pak je logicky závislý na subjektu jiném.

Vysvětleno Fond je samostatná právnická osoba, která činí rozhodnutí vlastním 
jménem a na vlastní odpovědnost. Nezávislost není myšlena ve 
smyslu finančním, ale ve smyslu rozhování  a jednání. Finančně bude 
závislý na státním rozpočtu.

71 MF RIA D K RIA, str. 20: v tabulce ve sloupci Celkové přínosy je u varianty 2 uvedeno, že další realizace změn bude záviset na výsledku změny v tomto období. Není 
ale jasné, co se „tímto obdobím“ rozumí.

Akceptováno Text bude vypuštěn.

72 MF Obecně D Upozorňujeme, že následné investiční transfery Státnímu fondu podpory investic ze státního rozpočtu podléhají § 12 a 13 rozpočtových pravidel. Akceptováno Financování bude takto nastaveno.

73 MF Důvodová 
zpráva

D Doporučujeme sjednotit a zavést užívané zkratky. Např. v části A ve druhém odstavci jsou uvedena slova „zákona o SFRB“, ačkoliv tato zkratka zavedena 
nebyla; doporučujeme ji buď zavést u první citace předmětného zákona, nebo užívat celý název zákona. Zkratka „SFRB“ je zavedena v části B ve druhém 
odstavci ve druhé větě; doporučujeme ji však zavést již v první větě za slovy „Státního fondu rozvoje bydlení“. Text užívá zavedené zkratky „SFRB“ a 
„SFPI“, avšak také zákonem zavedenou zkratku „Fond“; doporučujeme v textu vysvětlit, aby bylo zřejmé, že se jedná o totéž. V části H ve třetím a čtvrtém 
odstavci je použita zkratka GDPR, ačkoliv u citace předmětného nařízení není zavedena; doporučujeme ji zavést při první citaci předmětného nařízení. V 
každém případě, ve kterém je některá ze zkratek zaváděna, doporučujeme při zavedení zkratky doplnit slova „dále jen“; např. v části H v šestém odstavci 
doporučujeme při zavedení zkratky „BRKI“. U citace právních předpisů, není- li v textu zavedena jejich zkratka, doporučujeme jejich celou citaci; např. 
doporučujeme náležitě doplnit název v části H v šestém odstavci u slov „nařízení vlády č. 136/2018 Sb.“ nebo v části I. v osmém odstavci u slov „zákona o 
spotřebitelských úvěrech“.

Akceptováno Užívání zkratek bude sjednoceno a upraveno.

74 MPO § 6 Z § 6 - v souvislosti se změnou ve složení výboru Fondu, doporučujeme jmenovitě ponechat zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu z níže uvedených 
důvodů:
Ministerstvo průmyslu a obchodu má ve své kompetenci, kromě jiného, stavebnictví. Organizace působící ve stavební výrobě a výrobě stavebních hmot 
jsou realizátory prioritních opatření Fondu souvisejících s investicemi do udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů a bydlení.

Akceptováno Členství zástupce  MPO ve výboru Fondu bude nadále 
výslovně uvedeno.
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75 MPO § 3 D V návrhu zákona v části první v Čl. I doporučujeme spojit v § 3 odstavec 1 body 7. až 12. dohromady z důvodů zpřehlednění zákona. Nové znění bodu 7:
v  § 3 odstavec 1 zní:
 „(1) Peněžní prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze použít pouze na území České republiky
a) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami a modernizacemi bytů, bytových a rodinných domů formou úvěru nebo dotace,
b) ke krytí části úroků z úvěru poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a 
rodinných domů,
c) k ručení za část nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám
     1. na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů,
     2. na výstavbu infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu,
d) ke krytí části nákladů spojených s koupí nebo nabytím pozemků nebo jejich odpovídajících částí, které jsou kupovány nebo nabývány společně s pořizovanými byty, bytovými nebo 
rodinnými domy formou úvěru nebo formou krytí úroků z úvěru,
e) ke krytí části úhrady formou úvěru za účelem nabytí členských práv a povinností v družstvu, nebo za účelem nabytí podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě 
bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se nabytí členských práv a povinností nebo nabytí podílu týká,
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,
g) ke krytí části nákladů spojených s pořízením zařízení bytu formou úvěru,
h) ke krytí části nákladů spojených s řešením bezbariérovosti veřejných prostranství a budov ve vlastnictví obce nebo kraje formou dotace nebo úvěru,
i) ke krytí části nákladů spojených s pořízením technického vybavení obcí a svazku 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 dotace nebo úvěru na vybudování nebo obnovu
    1. veřejné dopravní infrastruktury, a s ní souvisejících zařízení,
    2. veřejné technické infrastruktury,
    3. občanské 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 nákladů formou dotace na zlepšování architektonické a urbanistické kvality staveb a prostředí vytvářeného výstavbou, včetně pořádání architektonických a urbanistických soutěží,
p) k finančnímu zajištění výkonu rozhodnutím stavebních úřadů formou dotace,
q) k financování dalších projektů za účelem realizace cílů veřejné politiky v oblasti bydlení a rozvoje obcí, měst a regionů formou dotace nebo úvěru.“.
Dosavadní body 13 až 28 se označují jako body 8 až 23.  

Neakceptováno Užití dané legislativní techniky bylo zvoleno s ohledem na 
přehlednost učiněných dílčích změn v ustanoveních.

76 MPO Část druhá D V návrhu zákona v části druhé v Čl. II v první větě doporučujeme za slova „se doplňují slova“ vložit slova „které včetně poznámky pod čarou č. 21 znějí“ 
viz čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády.  

Neakceptováno V novele řešeném případě se postupuje podle čl. 58 odst. 8 
Legislativních pravidel vlády.

77 MPO RIA D str. 8 RIA, bod 1.2.2. předp. odst.
"Chybí kompetence výboru Fondu k marginální změně rozpočtu SFRB". Doporučujeme zvážit úpravu v § 6, odst. (4).

Vysvětleno Obecné vymezení kompetencí výboru Fondu je postačující. Bližší 
specifikace ve smyslu připomínky není nutná.

78 ÚOOÚ Obecně D Obecně
Úřad pro ochranu osobních údajů oceňuje, že na rozdíl od návrhu vládního nařízení o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, obdržel návrh k připomínkám.
Vzhledem k tomu, že zákon 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, má jen 12 ustanovení, návrh novely mění název 
(přejmenování SFRB na SFPI), účel zákona a prakticky všechna ustanovení, je novela nevhodnou formou nové regulace. Místo ní by měl předkladatel 
předložit nový zákon.
ÚOOÚ se odkazuje na svůj dopis z 2. července 2018, čj. UOOU-00016/18-53, který zaslal na žádost pověřence SFRB o přístupu SFRB k BRKI a NRKI. 
ÚOOÚ oceňuje, že předkladatel v zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a  osobních údajů (dále jen „DPIA“) adresoval 
jednu z jeho zásadních výtek, tj. legalitu přístupu SFRB k BRKI a NRKI. I nadále však chybí zákonné zakotvení přístupu SFPI k BRKI a NRKI přímo v 
normativním textu a omezení účelu zpracování takto získaných údajů, což je nezbytné napravit. Rovněž tak je nezbytné diskutovat článek 6 odst. 1 GDPR a 
přesně vymezit právní základ zpracování osobních údajů.

Vysvětleno DPIA bude rozšířena.

79 ÚOOÚ § 4a Z V článku I bodu 21 se v § 4a odstavec 6 zrušuje. 
Odůvodnění:
Právní norma: „Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu,“ je zjevně 
duplicitní s článkem 5 odst. 1 písm. c) GDPR: „Osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který 
jsou zpracovávány („minimalizace údajů“)“. Je rozporu s principem jednoty právního řádu, aby táž právní norma byla různými slovy uvedena na více 
místech.

Akceptováno Text bude vypuštěn.
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80 ÚOOÚ § 9a D V článku I bodu 28 je § 9a odst. 3 nezbytné přepracovat.
Odůvodnění:
Je zcela nevhodnou legislativní technikou stanovit, co má obsahovat smlouva. Co když to smlouva obsahovat nebude? Místo toho je třeba stanovit 
dispositivní právní normy, tj. neobvyklejší konkrétní obsah smlouvy, který lze v případě potřeby změnit.

Neakceptováno Státní fond se musí řídit svým zákonem, tj. smlouva bude vždy muset 
obsahovat minimálně dané náležitosti; není vhodné, aby se 
opakovaly v nařízení vlády.  Požadavek navíc vyplývá z § 17 
rozpočtových pravidel. 

81 ÚOOÚ Důvodová 
zpráva

Z K důvodové zprávě nebo odůvodnění
1. Část H (DPIA) je nezbytné dopracovat. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
V DPIA by neměly být uváděny triviální informace: „Navrhovaná právní úprava má dopad na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů.“ Pokud DPIA je rozepsána na 2 stranách, je zjevné, že dopad zde je a 
je neúčelné to výslovně konstatovat.
Rovněž tak odstavec: „Návrh je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které od 25. května 2018 představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie 
jako přímo použitelný právní předpis. Návrh je rovněž v souladu s dosud platným a účinným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (resp. 
s jeho částmi, které neodporují GDPR). Ochranu osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním dotací, úvěrů a ručení zabezpečuje SFPI,“ uvádí jen obecně známá fakta či samozřejmosti, a proto 
nenese žádnou významnou informaci.
Tvrzení: „Ačkoli se jedná o zpracování nezbytné pro dodržení právních povinností SFRB podle zákona, resp. plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu účelu Fondu a jeho veřejného poslání vymezeném v § 1 
zákona, není toto dosud v zákoně výslovně upraveno,“ je příliš vágní a je nezbytné ho upřesnit. Mezi článkem 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR je zásadní rozdíl. Zatímco písmeno c) slouží jako soukromoprávní 
důvod zpracování osobních údajů, písmeno e) jako veřejnoprávní. Jak ÚOOÚ uvedl ve svém dopise: „Co se týká právního důvodu zpracování osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, je nutno 
upozornit na to, že zde došlo k podstatné změně oproti zákonu o ochraně osobních údajů. Zatímco zákon o ochraně osobních údajů smísil pod jeden právní důvod plnění právní povinnosti i vykonání úkolu ve 
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle článku 7 písm. c) a e) DPD, GDPR to rozlišuje. Právní důvod „plnění právní povinnosti“ se proto nadále pro veřejný sektor jeví jako nevhodný a závěr z 
kontrolního protokolu nadále použít nelze. Thesi o překryvu právního důvodu zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR je nutno odmítnout. SFRB by měl osobní údaje primárně zpracovat na základě 
článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR, optimálně, nikoliv však nezbytně nutně, vyjádřeného ve formě zákona.“
Tvrzení: „Do zákona se tedy navrhuje výslovně uvést, jaké osobní údaje, pro jaké účely a čí osobní údaje je SFPI oprávněn zpracovávat,“ je chvályhodné, nicméně DPIA by měla všechno toto konkretisovat. Navíc 
v normativním textu výslovné vyjádření účelu absentuje, což je nezbytné napravit. Příkladem je: „V případě žadatele, manžela, registrovaného partnera a dítěte pak z důvodu ověření, že není vlastníkem objektu 
bydlení, existence dítěte u osoby samostatně pečující o dítě“, což je esenciální součást normativního textu: stanovení účelu zpracování osobních údajů těchto lidí.
Odstavec: „Nezbytnost zpracování rodných čísel je odůvodněna potřebou účinného vymáhání plnění ze smluv o poskytnutých dotacích, úvěrech či záruk. SFRB je subjektem, který hospodaří s majetkem státu a 
jako takový není oprávněn (až na výjimky dle zákona o majetku státu) od vymáhání pohledávek upustit. Byť dílčím způsobem vymáhá případná porušení ze smluv dle zákona o rozpočtových pravidlech finanční 
správa, neuhrazené smluvní nebo zákonné úroky z prodlení vymáhá Fond sám v civilních soudních řízeních. Mezi finanční správou a Fondem neexistuje přímé propojení. Postavení Fondu při vymáhání dílčích 
pohledávek by proto nemělo být oslabené neznalostí některých údajů nezbytných z pohledu úspěšné dobytnosti pohledávek, a to i např. ve vztahu k insolvenčnímu rejstříku. V rámci tohoto rejstříku jedině znalost 
rodného čísla může odhalit případné změny jmen či příjmení (ať již z důvodu sňatku či spekulativní záměně se záměrem vyhnout se plnění povinností),“ je nepřijatelně vágní. Potřebnost rodného čísla je nezbytné 
odůvodnit zcela konkrétními povinnostmi. Je však nutno upozornit na přechodné ustanovení č. 2 novely č. 424/2010 Sb.: „Zápis rodného čísla do občanského průkazu se ukončuje dnem 31. prosince 2019.“ 
Předkladatel se tedy musí vypořádat s tím, jak bude postupovat vůči žadatelům, kteří od 1. ledna 2020 nebudou mít v občanském průkazu zapsáno rodné číslo.

Akceptováno DPIA bude dopracována.

82 MŽP § 3 D Oprava interpunkčního znaménka:
Ustanovení § 3 odst. 1 písm. k) zní "veřejné dopravní infrastruktury, a s ní souvisejících zařízení", avšak z gramatického hlediska nemá být před spojkou 
"a" v daném kontextu použita čárka.

Akceptováno Čárka bude vypuštěna.
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