
 

 

 

III. 

 

N á v r h 

ZÁKON 

ze dne ……...... 2019, 

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Čl. I 

Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje 

 

V § 18 odst. 8 větě druhé zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

zákona č. 298/2015 Sb. a zákona č. 367/2017 Sb., se slovo „předseda“ nahrazuje slovem 

„člen“. 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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Příloha 

 

PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

pozdějších předpisů 

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 

předložení vládě, 

v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 

LRV 

Předpokládaný termín 

nabytí účinnosti 

MMR        

Mimo Plán 

legislativních prací 

vlády 
3. 2019 

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 

předpisů EU a jejich název v českém znění1 
Termín stanovený pro implementaci 

NE  

 

2. Definice problému 

Předkládaný návrh stručné technické změny zákona reaguje na praktickou realizaci současné právní 

úpravy Rady a na dosavadní zkušenosti s jejím fungováním i její činností. Zákonné určení výhradně 

předsedy vlády jako předsedy Rady není dostatečně flexibilní z pohledu věcné působnosti a 

implementace evropské politiky soudržnosti v podmínkách ČR.  

 

Navrhuje se proto stručná novela spočívající v náhradě „předsedy vlády“ za „člena vlády“ jako osoby, 

které zákon svěřuje řízení rady. 

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Navrhovaná úprava dává vládě jako celku větší flexibilitu v rozhodnutí, který člen vlády bude řídit 

jednání Rady jako poradního orgánu vlády projednávajícího otázky spojené s implementací evropské 

politiky soudržnosti v podmínkách ČR a s čerpáním fondů EU na základě operačních programů jako 

součásti Dohody o partnerství – dokumentu, který byl vyjednán mezi ČR a Evropskou komisí. 

 

                                                           

1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 

odst. 3 Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 

NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  

Problematiku nelze řešit jinak, než novelou zákona o podpoře regionálního rozvoje. 

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  

NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  

Jedná se pouze o organizační změn na úrovni poradního orgánu vlády, bez dopadů navenek. 

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

 

7. Dotčené subjekty 

Předseda a členové vlády 

8. Konzultace  

MSP a MF  

9. Dostupná data  

Není relevantní 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

 

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     

 

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

 

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     

 

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     
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10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

 

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO    NE 

. 

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO    

 NE     

 

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     

 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

 

 

11. Kontakty na zpracovatele 

 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, ředitelka odboru mezinárodních vztahů, tel.: 

+420 224 861 341 , Daniela.Grabmullerova@mmr.cz  
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