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Text připomínky Vypořádání Odůvodnění vypořádání

1 vládní 
zmocněnkyně 
pro lidská práva

§ 2 Z K § 2 písm. a)
Požadujeme doplnit další formu tržního selhání ve formě diskriminace na trhu s bydlením spojené s dalším znevýhodněním definovaným v příloze k 
nařízení. Znění § 2 písm. a) navrhujeme v tomto znění:

„a) tržním selháním situace domácnosti, která si z důvodu nízkého příjmu a dalšího znevýhodnění uvedeného v příloze k tomuto nařízení nebo 
diskriminace a dalšího znevýhodnění uvedeného v příloze k tomuto nařízení nemůže zajistit velikostně přiměřené, finančně dostupné a kvalitativně 
standardní bydlení za tržních podmínek,“

Současně navrhujeme k tomuto ustanovení doplnit poznámku pod čarou odkazující na zákon č. 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon).

Dále navrhujeme, aby způsob prokazování, že domácnost je obětí diskriminace na trhu s bydlením, byl doplněn do přílohy k nařízení, a to tak, že toto 
posouzení bude provádět sociální pracovník obce plnící úkoly podle § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:
I pro domácnosti, které mají dostatečně vysoký příjem, aby si mohly zajistit bydlení, trh selhává, pokud jsou obětí diskriminace ze strany pronajímatelů.
Tato připomínka je zásadní.                                                                                                                                                                                                   
Vypořádáním jsou pověřeni p. Magdalena Opletalová (opletalova.magdalena@vlada.cz) a p. Aleš Ziegler (ziegler.ales@vlada.cz).

Vysvětleno. Hodnocení z pohledu diskriminace jako samostatného faktoru 
umožňujícího i v případě vyšších příjmů (nežli je u prokazování 
tržního selhání na základě metodiky) zařazení jednotlivce nebo 
domácnosti do systému sociálního bydlení nebude zatím 
akceptováno. Důvodem je nově vzniklá skutečnost, která zakládá 
otázku, zda v případě dostatečných příjmů je využitelný institut 
služby obecně hospodářského zájmu. Sama pravidla SGEI toto 
nezmiňují a certifikovaná metodika, která byla konzultována také s 
ÚOHS tento samostatný prvek neobsahuje.  Případné nové kolo 
konzultací, s největší pravděpodobností až do úrovně Komise, by 
vedlo ke zdržení legislativního procesu a tím i k oddálení účinnosti 
právního předpisu. Rok 2019 je proto z pohledu MMR brán jako 
zahajovací a testovací etapa, přičemž platí, že možnost zařazení 
samostatného faktoru diskriminace bude konzultována s příslušnými 
orgány a pokud bude jejich vyjádření kladné, proběhne v roce 2020 
novelizace nařízení vlády.

2 vládní 
zmocněnkyně 
pro lidská práva

§ 2 Z K § 2 písm. d)
Požadujeme vypustit omezení maximální velikosti sociálního bytu. Navrhujeme proto toto znění:

„d) sociálním bytem nájemní byt ve vlastnictví obce se základním vybavením určený pro domácnost, která je v tržním selhání, pořízený podle tohoto 
nařízení, jehož podlahová plocha je alespoň 23 m2 a nepřesáhne 82 m2,“

Odůvodnění:
Není důvod omezovat velikost sociálního bytu způsobem, který by z nájmu v něm vylučoval domácnosti o mnoha členech.
Tato připomínka je zásadní.                                                                                                                                                                                                  
Vypořádáním jsou pověřeni p. Magdalena Opletalová (opletalova.magdalena@vlada.cz) a p. Aleš Ziegler (ziegler.ales@vlada.cz).

Akceptováno 
jinak.

Text bude upraven na 120 m2.  Důvodem stanovení horní hranice 
(120 m2 včetně) je zvýhodnění sazby DPH. Při výstavě o větší 
rozloze je DPH v základní sazbě 21%. (viz. § 48 zákona č. 235/2004 
Sb., zákon o dani z přidané hodnoty). 

3 vládní 
zmocněnkyně 
pro lidská práva

§ 20 Z K § 20 odst. 2
Toto ustanovení požadujeme upravit následujícím způsobem:

„(2) V sociálních a smíšených domech musí příjemce dotace zajistit domovní služby a sociální práci po dobu uvedenou v odstavci 1.“

Odůvodnění:
Podle stávajícího návrhu má být žadatel povinen zajistit sociální práci pouze v sociálních domech, nikoliv už v domech smíšených, což nepovažujeme za 
důvodné, protože domácnosti ve smíšených domech budou čelit podobným sociálním situacím jako domácnosti v dostupných domech. Vypořádáním jsou 
pověřeni p. Magdalena Opletalová (opletalova.magdalena@vlada.cz) a p. Aleš Ziegler (ziegler.ales@vlada.cz).

Akceptováno 
jinak.

Text bude upraven v souladu s připomínkou č. 140 MPSV:  § 2 písm. 
r): "sociální prací činnosti sociální práce realizované sociálním 
pracovníkem podle individuálních potřeb za účelem poskytnutí 
podpory a pomoci s cílem prevence ztráty bydlení a podpory při 
získání bydlení za tržních podmínek, které jsou vykonávány obcí v 
samostatné nebo přenesené působnosti.“

4 vládní 
zmocněnkyně 
pro lidská práva

§ 21 Z K § 21 odst. 4
Ustanovení požadujeme nahradit tímto:

„Nájemní smlouva se uzavře na dobu dvou let.“

Odůvodnění:
Pokud mají dotované byty sloužit sociální integraci, není vhodné, aby nájemní smlouvy k nim byly uzavírány na nepřiměřeně krátkou dobu.
Tato připomínka je zásadní. Vypořádáním jsou pověřeni p. Magdalena Opletalová (opletalova.magdalena@vlada.cz) a p. Aleš Ziegler
(ziegler.ales@vlada.cz).

Akceptováno. Text bude upraven následovně: "Nájemní smlouva se uzavře nejdéle 
však na dva roky…."             

Vypořádání připomínek k materiálu:
Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
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5 vládní 
zmocněnkyně 
pro lidská práva

§ 22 Z
K § 22 odst. 1
Ustanovení požadujeme upravit takto:

„(1) Výběr nájemců v dostupných bytech musí být transparentní. Příjemce podpory předem určí a zveřejní kritéria pro výběr zájemců o dostupné byty, aniž
by byl kdokoliv ze zájemců vyloučen. Součástí těchto kritérií nesmí být doložení minimálního požadovaného příjmu nebo majetku.“

Odůvodnění:
Je třeba zajistit, aby dostupné byty byly v souladu s deklarovaným účelem skutečně dostupné i nízkopříjmovým skupinám.
Tato připomínka je zásadní.Vypořádáním jsou pověřeni p. Magdalena Opletalová (opletalova.magdalena@vlada.cz) a p. Aleš Ziegler
(ziegler.ales@vlada.cz).

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky.

6 vládní 
zmocněnkyně 
pro lidská práva

§ 1 D K § 1, písm. d)
Doporučujeme stanovit minimální velikost dostupného bytu stejně jako je tomu u bytu sociálního.

Odůvodnění:
Není zřejmé, proč u dostupného bytu omezení minimální velikosti na 23 m2 chybí.
K § 1, písm. d)
Doporučujeme stanovit minimální velikost dostupného bytu stejně jako je tomu u bytu sociálního.

Odůvodnění:
Není zřejmé, proč u dostupného bytu omezení minimální velikosti na 23 m2 chybí.
Vypořádáním jsou pověřeni p. Magdalena Opletalová (opletalova.magdalena@vlada.cz) a p. Aleš Ziegler (ziegler.ales@vlada.cz).

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky.

7 vládní 
zmocněnkyně 
pro lidská práva

§ 2 D K § 2, písm. r) 
Ustanovení doporučujeme upravit takto:
„r) sociální prací poskytování sociální služby pomoc a podpora v nepříznivé sociální situaci podle zákona o sociálních službách, jejímž cílem je prevence
ztráty bydlení a získání bydlení za tržních podmínek.

Odůvodnění:
Jde o legislativně technickou úpravu za účelem lepšího navázání terminologie na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který vedle vlastního
poskytování sociálních služeb upravuje též mechanismy, jimiž jsou klienti k sociálním službám přidělováni (viz § 92 a násl. tohoto zákona). Vypořádáním
jsou pověřeni p. Magdalena Opletalová (opletalova.magdalena@vlada.cz) a p. Aleš Ziegler (ziegler.ales@vlada.cz).

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky MPSV č. 140: ) "sociální 
prací činnosti sociální práce realizované sociálním pracovníkem 
podle individuálních potřeb za účelem poskytnutí podpory a pomoci s 
cílem prevence ztráty bydlení a podpory při získání bydlení za tržních 
podmínek, které jsou vykonávány obcí v samostatné nebo přenesené 
působnosti.“

8 vládní 
zmocněnkyně 
pro lidská práva

§ 11 D K § 11, odst. 2
V tomto ustanovení doporučujeme doplnit nové písmeno i) tohoto znění:
„i) čestné prohlášení žadatele o zajištění sociální práce dle potřeb cílové skupiny“

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že zajištění sociální práce je podle § 20 návrhu od žadatele vyžadováno, je vhodné je doplnit i do žádosti o podporu. Vypořádáním jsou
pověřeni p. Magdalena Opletalová (opletalova.magdalena@vlada.cz) a p. Aleš Ziegler (ziegler.ales@vlada.cz).

Neakceptováno. Doplnění nového písmene je nadbytečné, neboť žadatel má podle § 
20 odstavec 4 povinnost zajistit dostupnost sociální práce. 
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9 ÚV - OKOM obecně Z Po stránce formální:
Předkladatel částečně splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.
Návrhem je prováděna implementace práva EU, ačkoliv navrhovatel tvrdí v důvodové zprávě, že toto není cílem návrhu nařízení vlády. Části návrhu, které
implementují právo EU, je proto nutné v souladu s přílohou č. 5 LPV označit podtržením a celexem (jedná se např. o ustanovení § 6 odst. 2, § 9, § 11 odst. 2
písm. g) a odst. 5 písm. c), § 20 odst. 1, event. další, které v různé míře imple-mentují předpisy EU v oblasti veřejné podpory). Předložena by měla být i
rozdílová tabulka k návrhu.
Po stránce materiální:
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Státní podpory ve vztahu ke službám obecného hospodářského zájmu upravují zejména následující předpisy EU:  
• sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu (2012/C 8/02),
• rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zá-jmu (2012/21/EU) (dále jen
„Rozhodnutí (2012/21/EU)“),
• nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytují-cím služby obecného hospodářského zájmu,
• sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01). 
Návrhu se dále dotýkají také: 
• nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné s vnitřním trhem (tz. nařízení GBER)

Akceptováno. Materiál bude doplněn ve smyslu připomínky.

10 ÚV - OKOM § 9 Z K § 9:
Odkazy pouze na články 106 až 108 Smlouvy o fungování Evropské unie považujeme v daném případě za nedostatečné, neboť samotná Smlouva přímo
upřesnění podmínek, za kterých může být podpora poskytnuta, neobsahuje. Formulace „jako podpora malého rozsahu podle článků 107 a 108 Smlouvy“ je
navíc matoucí, protože uvedené články nestanoví, co se rozumí podporou malého rozsahu. Pokud je cílem úpravy odkázat na pravidla obsažena v nařízení de
minimis, je vhodné tak učinit alespoň generickým odkazem na přímo použitelný předpis EU v oblasti podpor de minimis s uvedením pozn. pod čarou, ve
které budou uvedena v současnosti platná nařízení, která tento druh podpory upravují. Obdobně v písm. a) musí být odkázáno přímo na Rozhodnutí
(2012/21/EU), neboť obsahuje zcela podrobný postup pro poskytování státní podpory u služeb obecného hospodářského zájmu. Pokud zde zůstane odkaz na
čl. 106 Smlouvy, je nutné minimálně specifikovat, že jde o odst. 2 předmětného ustanovení, který se vztahuje na podniky pověřené poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu.
Podmínky pro poskytnutí podpory v oblasti sociálního bydlení jsou stanoveny v nařízeních č. 360/2012 nebo č. 1407/2013, event. v nařízení č. 651/2014, a
zejména také v Rozhodnutí (2012/21/EU). Požadujeme proto, aby v § 9 byly odkazy přímo na dotčená nařízení a na Rozhodnutí (2012/21/EU), která stanoví
podrobnosti, které musí být splněny, aby podpora mohla být po-važována za slučitelnou s vnitřním trhem EU. V případě Rozhodnutí (2012/21/EU) je
rovněž nutné vysvětlit, jak je naplněn čl. 4 a následující uvedeného Rozhodnutí.
Jak již uvádíme výše, toto ustanovení je implementací práva EU, požadujeme ho podtrhnout, označit celexem a doplnit do rozdílové tabulky.
Připomínka je zásadní.

Akceptováno. Text bude doplněn o poznámky pod čarou ve smyslu připomínky.

11  ÚV - OKOM  § 11  D  K § 11 odst. 2 písm. g), odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. d): 
Požadujeme sjednotit úpravu – přesně citovat dotčené předpisy EU přímo v ustanoveních nebo doplnit jejich citace v poznámce pod čarou.

 Akceptováno.  Poznámky pod čarou budou doplněny. 

12 ÚV - OKOM § 22 D K § 22 odst. 1:
Dovětek „aniž by byl kdokoliv ze zájemců vyloučen“ považujeme za nepřesný, nastavená kritéria vždy někoho ze zájemců vyloučí, protože některé kritérium
nenaplní. V ustanovení by měl být ovšem vystižen zákaz protiprávní diskriminace, o který předkladateli šlo.

Akceptováno. Uvedený dovětek bude z textu vypuštěn.

13 ÚV - OKOM § 8 a 14 D V návrhu a v důvodové zprávě je používáno promiscue spojení "uznatelné výdaje" a "uznatelné náklady" (např. § 8 a § 14). Terminologie by měla být
jednotná.

Akceptováno. Text bude sjednocen také ve smyslu připomínky ÚOHS, všude v 
textu budou "způsobilé náklady".

14 ÚHOS § 6 Z
Znění § 6 odst. 1 písm. b) nařízení vlády navrhuji upravit následujícím způsobem: „žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu splatný nedoplatek ve
vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům, není v úpadku nebo v likvidaci a není podnikem v obtížích ve smyslu práva Evropské unie“.
Tato připomínka je zásadní.
 Vypořádává - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky. Bude doplněn odkaz na 
pozn. pod čarou č. 1 čl. 2 odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2017/1084. 
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15 ÚHOS § 6 Z
V § 6 odst. 3) nařízení vlády by mělo být též uvedeno ustanovení v tom smyslu, že podporu formou úvěru dle čl. 56 na základě Nařízení Komise (EU) č.
651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve
znění Nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 (dále jen „GBER“) je možné poskytnout pouze za splnění všech podmínek čl. 56 GBER a též obecných
podmínek GBER (jmenovitě zejména splnění motivačního účinku dle čl. 6 a splnění podmínky čl. 1 odst. 4 písm. a) GBER, dle něhož podpora nesmí být
vyplacena ve prospěch podniku, vůči němuž je vystaven nesplacený inkasní příkaz. Výslovně by dále mělo být uvedeno alespoň následující: „Práce na
projektu nebo činnosti nesmí být zahájeny před podáním písemné žádosti o podporu.“
„Podpora nebude poskytnuta podniku, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, na základě kterého/jímž byla podpora obdržená od
poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který je nesplacený.“
Tato připomínka je zásadní.  Vypořádává - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Do § 6 bude doplněn nový odstavec 4, který bude znít: „Práce na 
projektu nebo činnosti nesmí být zahájeny před podáním žádosti o 
podporu.“  
V Odůvodnění bude doplněno co se rozumí pracemi na projektu 
podle Gber. Dále se doplní další písm. „Podpora nebude poskytnuta 
žadateli, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise,  na 
základě kterého byla podpora obdržená od poskytovatele z České 
republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, 
vystaven inkasní příkaz, který je nesplacený.“

16 ÚHOS § 8 Z
Z ustanovení § 8 nařízení vlády není jasné, zda (v případě aplikace čl. 56 GBER) uznatelné výdaje odpovídají způsobilým nákladům ve smyslu čl. 56 odst. 5
GBER. V případě použití čl. 56 GBER jsou způsobilými náklady na investice do hmotného a nehmotného majetku. Hmotným majetkem se rozumí majetek
ve formě pozemků, staveb, zařízení, strojů a vybavení (čl. 2 odst. 29 GBER). Nehmotným majetkem takový majetek, který nemá hmotnou nebo finanční
podobu, např. patenty, licence, know-how nebo jiná práva duševního vlastnictví (čl. 2 odst. 30 GBER), nicméně předpokládám, že s ohledem na povahu
investiční akce nebude nehmotný majetek zařazen do uznatelných výdajů. Pokud je v § 8 odst. 8 uvedeno, že pro účely poskytnutí investiční podpory na
místní infrastrukturu se uznatelné výdaje rovnají způsobilým nákladům, nepovažuji toto vymezení za dostatečné. Obzvláště pokud nejsou v nařízení vlády
definovány „způsobilé náklady“. Mám za to, že způsobilými náklady se rozumí způsobilé náklady vymezené v čl. 56 odst. 5 GBER, nicméně pro adresáty
předkládaného návrhu právního předpisu tato skutečnost nemusí být zřejmá. V praxi pak může docházet k pochybením při vymezení způsobilých (a
uznatelných) nákladů a v konečném důsledku k poskytnutí protiprávní podpory. Uznatelné, resp. způsobilé náklady, je nutno vymezit pro účely podpory na
místní infrastrukturu, jednoznačným způsobem. 
Tato připomínka je zásadní.  Vypořádává - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. V celém předpise bude nahrazeno "uznatelné výdaje" za "způsobilé 
náklady".  Odst. 8 bude vypuštěn. V odst. 6 je již uvedeno, že 
projektová dokumentace není uznatelným výdajem resp. způsobilým 
nákladem. 

17 ÚHOS § 8 Z
V § 8 odst. 2 se uvádí, že uznatelné výdaje musí vzniknout po účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory. Pro případ využití čl. 56 GBER musí být jasně
stanoveno, že kromě uvedeného nesmí být zahájeny práce na projektu, což může být širší pojem, než pojem „vznik uznatelných výdajů“. Podle čl. 2 odst. 23
GBER se zahájením prací rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný
závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Příslušné ustanovení GBER dále vymezuje, které činnosti
nejsou považovány za zahájení prací. Je tedy třeba uvést podmínku nezahájení prací buď, jak navrhuji výše, v § 6 odst. 3 návrhu nařízení vlády, nebo zde v
§ 8. V každém případě však příjemce musí získat plnou informaci o tom, co je považováno za zahájení prací (definici a podrobnější informace je možno
uvést například v připravovaných výzvách).

Tato připomínka je zásadní. Vypořádává - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Vypořádání připomínky je obsaženo ve vypořádání připomínky č. 15. 

Dále bude do § 5 odst. 1 písm. b) doplněno za slova "investičního 
záměru" slova "včetně jeho umístění".

18 ÚHOS § 9 Z

V § 9 písm. a) – c) nařízení vlády navrhuji v případě uvedení výčtu konkrétních předpisů Evropské unie uvést (alespoň v poznámce pod čarou) celé názvy
předpisů Evropské unie, v souladu s nimiž bude podpora poskytována, včetně uvedení informace o jejich vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Popřípadě je třeba pozměnit text, a to např. takto: text „…jako podpora malého rozsahu podle článku 107 a 108 Smlouvy jako kompenzace za závazek
veřejné služby…“ je třeba nahradit textem „jako podpora malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu/nařízení Komise (EU) pro podporu de minimis
jako kompenzaci za závazek veřejné služby…“. Dále text „…jako podpora malého rozsahu podle článků 107 a 108 Smlouvy….“ nahradit textem „…jako
podpora malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu/nařízení Komise (EU) pro podporu de minimis….“ a text „…jako investiční podpora na místní
infrastrukturu stanovená v rámci blokové výjimky jako podpora slučitelná se společným trhem v souladu s články 107 a 108 Smlouvy“ nahradit textem
„….jako investiční podpora na místní infrastrukturu podle přímo použitelného předpisu, obecného nařízení Komise (EU) o blokových výjimkách.“ Pro
úplnost dodávám, že pojem „společný trh“ je nyní nahrazen pojmem „vnitřní trh“.

Tato připomínka je zásadní.  Vypořádává- Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Budou doplněny poznámky pod čarou.  Do textu k jednotlivým písm. 
za slovo "podle" bude doplněno "přímo použitelného předpisu 
Evropské unie", v pozn. pod čarou pak bude předpis konkrétně 
specifikován. A původní text za slovem "podle" bude vypuštěn. 
(nelze doplnit do § 2, neboť se nevztahuje ke všem podporám, ale 
pouze k úvěru podle GBER)                                      a) Rozhodnutí 
Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na 
státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/21EU) nebo
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití 
článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis udílenou podnikům 
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu;
b) Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o 
použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis udílenou 
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu;
c) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
podporu de minimis nebo Článek 56 - Investiční podpora na místní 
infrastrukturu, Nařízení Komise č. 651/2014, kterým se v souladu s 
články107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za 
slučitelné s vnitřním trhem.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBAWG2PII)



19 ÚHOS § 11 Z

Znění § 11 odst. 2 písm. g) nařízení vlády navrhuji upravit následujícím způsobem: „čestné prohlášení žadatele o podporu malého rozsahu, je-li vyžadováno
v závislosti na režimu veřejné podpory.“ Přehled čerpání podpory žadatelem za poslední 3 roky není nutné vyžadovat, neboť dle § 3a odst. 3 písm. a) zákona
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon č. 215/2004“), je povinností poskytovatele podpory malého rozsahu před poskytnutím podpory malého rozsahu v centrálním registru ověřit, zdali
poskytnutím podpory nedojde k překročením limitu podpory malého rozsahu stanoveného příjemci v přímo použitelném předpisu Evropské unie. V rámci
čestného prohlášení navrhuji od žadatele o podporu malého rozsahu vyžadovat zejména informace o jím užívaných účetních obdobích, o podnicích, s nimiž
je žadatel propojen a informaci, zda žadatel nevznikl spojením/nabytím/rozdělením podniku/podniků v aktuálním a dvou předchozích účetních obdobích.
Vzor čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis je k dispozici na webu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“):
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html. Vzor čestného prohlášení si poskytovatel může upravit dle svých potřeb.

Tato připomínka je zásadní.Vypořádává - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky.

20 ÚHOS § 11 Z

Ustanovení § 11 odst. 5) písm. c) nařízení vlády navrhuji upravit následujícím způsobem: „v případě žádosti o dotaci podle § 9 písm. a) nebo b) čestné
prohlášení žadatele, že v době podání žádosti není podnikem v obtížích ve smyslu sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci
nefinančních podniků v obtížích (2014/C 249/01)“. Uvedené ustanovení neobsahovalo odkaz na § 9 písm. a), ačkoliv i dle tohoto bodu je dotace
poskytována s odkazem Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „nařízení č. 360/2012“). Pro úplnost uvádím, že
skutečnost, že se nejedná o podnik v obtížích je potřeba ze strany poskytovatele ověřit rovněž v den poskytnutí podpory. Dále upozorňuji, že v případě
využití Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“) může
být dotace poskytnuta i podniku v obtížích. V takovém případě tedy vyžadování čestného prohlášení žadatele, že v době podání žádosti není podnikem v
obtížích, není z hlediska pravidel veřejné podpory nezbytné.

Tato připomínka je zásadní.   Vypořádává - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky. V § 11 odst. 5 písm. c) 
bude vypuštěno "v době podání žádosti" a závroveň bude do § 11 
doplněn nový odstavec 2, který bude znít: "Podpora nebude 
poskytnuta podniku v obtížích." Tím bude zajištěno, že podmínka 
nebude platit pouze při podání žádosti. 

21 ÚHOS § 11 Z
K § 11 odst. 6) písm. d) nařízení vlády poznamenávám, že čestné prohlášení žadatele, že v době podání žádosti není podnikem v obtížích ve smyslu GBER a
nebyl na něj v návaznosti na rozhodnutí Komise vystaven inkasní příkaz podle definic obsažených v předpisu Evropské unie k blokovým výjimkám, je z
pohledu pravidel veřejné podpory potřeba vyžadovat pouze v případě žádosti o podporu ve formě úvěru poskytnuté na základě GBER. K tomuto bodu je
vhodné doplnit též ustanovení ve smyslu, že pokud podmínky dle § 11 odst. 6) písm. d) nařízení vlády nebudou splněny ke dni poskytnutí podpory, podpora
nebude poskytnuta. Nadto žádost o podporu dle čl. 56 GBER musí být strukturována tak, aby zahrnovala předepsané údaje o žadateli a projektu ve smyslu
čl. 6, odst. 2 GBER. V tomto smyslu je třeba doplnit předmětné ustanovení § 11 odst. 6 předloženého návrhu. V případě žádosti o podporu ve formě úvěru
poskytnutou na základě Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de
minimis (dále jen „nařízení č. 1407/2013“) není požadavek dle ustanovení § 11 odst. 6 písm. d) z hlediska pravidel veřejné podpory nezbytný.
Tato připomínka je zásadní. Vypořádává  - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Z § 11 odst. 6 písm. d) bude vypuštěno "v době podání žádosti" a 
závroveň bude do § 11 doplněn nový odstavec 2, který bude znít: 
"Podpora nebude poskytnuta podniku v obtížích." Tím bude 
zajištěno, že podmínka nebude platit pouze při podání žádosti. U 
podniku v obtížích bude doplněna poznámka pod čarou (odkaz na 
GBER)   Podle pravidel EU je obec vždy "velkým podnikem", není 
tedy třeba toto uvádět v žádostech podle čl. 6 odst. 2 GBER do 
žádostí. Tato informace bude doplněna do odůvodnění.

22 ÚHOS § 14 Z
K § 14 nařízení vlády uvádím, že výši dotace je potřeba zastropovat rovněž takovým způsobem, aby jejím poskytnutím nedošlo k překročení limitů
stanovených příslušnými předpisy Evropské unie. Vyrovnávací platba na příslušnou službu obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí SOHZ nesmí
přesáhnout rozsah nezbytný k pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby, včetně přiměřeného zisku. Celková výše podpory de
minimis udělená jednomu podniku podle nařízení č. 360/2012 nesmí za tři libovolná po sobě jdoucí účetní období překročit strop stanovený tímto nařízením,
tj. 500 000 EUR. 

Tato připomínka je zásadní.  Vypořádává - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Informace o maximální výši poskytnuté podpory podle předpisů EU o 
veřejné podpoře bude doplněna do odůvodnění.

23 ÚHOS § 17 Z K § 17 odst. 1 nařízení vlády uvádím, že výši úvěru je potřeba zastropovat rovněž takovým způsobem, aby jeho poskytnutím nedošlo k překročení limitů
stanovených příslušnými předpisy Evropské unie. V případě využití čl. 56 GBER výše podpory nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a
provozním ziskem z investice; maximálně 10 milionů EUR nebo část celkových nákladů přesahující 20 milionů EUR na tutéž infrastrukturu. Celková výše
podpory de minimis udělená jednomu podniku podle nařízení č. 1407/2013 nesmí za tři libovolná po sobě jdoucí účetní období překročit strop stanovený
tímto nařízením, tj. 200 000 EUR.
Tato připomínka je zásadní. - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Informace o maximální výši poskytnuté podpory podle předpisů EU o 
veřejné podpoře bude doplněna do odůvodnění.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBAWG2PII)



24 ÚHOS § 17 Z
K § 17 odst. 3 nařízení vlády uvádím, že nařízení č. 1407/2013 lze dle čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení použít pouze na podporu, u níž lze předem přesně
vypočítat hrubý grantový ekvivalent bez nutnosti provádět hodnocení rizik. V případě fixace úrokové sazby na dobu 5 let a následného určení nové výše
úrokové sazby ve smyslu § 17 odst. 3 nařízení vlády nelze hrubý grantový ekvivalent určit ex ante a nařízení č. 1407/2013 nelze tedy v takovém případě
uplatnit. Aby bylo možné nařízení č. 1407/2013 uplatnit, úrokovou sazbu by bylo třeba ex ante stanovit a fixovat na celou dobu čerpání úvěru.
Tato připomínka je zásadní. - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Fixace bude po celou dobu splatnosti úvěru. § 17 odst. 3 bude znít: 
"Úroková sazba se stanovouje ve výši základní referenční sazby 
Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy 
snížené o 0,5 %, nejméně však ve výši 1 % ročně. Úroková sazba je 
fixní po celou dobu splácení úvěru."

25 ÚHOS odůvodnění Z
V případě poskytnutí úvěru na výstavbu dostupného bydlení, u něhož v Odůvodnění nařízení vlády (část A) jako příklad uvádíte dostupné nájemní byty pro
domácnosti veřejně prospěšných profesí, zdůrazňuji, že v případě použití čl. 56 GBER se nesmí jednat o vyhrazenou infrastrukturu. Dále upozorňuji, že v
případě dotací na výstavbu sociálních bytů, určených pro domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení, musí být v případě využití
nařízení č. 360/2012 či Rozhodnutí SOHZ prokázáno, že se jedná o skutečnou službu obecného hospodářského zájmu. V případě dotací na výstavbu
sociálních bytů tedy musí být prokázáno, že v dané lokalitě byty za danou cenu v požadované kvalitě a rozsahu nejsou nabízeny jinými subjekty. V případě,
že by jiné subjekty v dané lokalitě byty v obdobné cenové hladině, kvalitě a rozsahu nabízely, nejednalo by se o tržní selhání, které by ospravedlňovalo
pověření žadatele výkonem služby obecného hospodářského zájmu spočívající v poskytování sociálního bydlení.
Tato připomínka je zásadní.  - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Text týkající veřejně prospěšných profesí bude vypuštěn z 
odůvodnění i z RIA.

26 ÚHOS odůvodnění Z
V části C Odůvodnění nařízení vlády navrhuji z důvodu srozumitelnosti a návaznosti dalšího textu přeformulovat třetí odstavec následujícím způsobem:
„Financování sociálního a dostupného bydlení státem představuje veřejnou podporu ve smyslu Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), čl. 107. Tato
podpora však nebude považována za neslučitelnou s vnitřním trhem, neboť bude poskytnuta na základě níže uvedených výjimek ze zákazu veřejné podpory.
Poskytováním sociálního bydlení obec plní své zákonné povinnosti plynoucí z § 35 odst. 2 obecního zřízení, tedy naplňuje potřebu bydlení svých občanů.“

Tato připomínka je zásadní. Vypořádává - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky.

27 ÚHOS obecně Z
Závěrem upozorňuji, že nařízení vlády neřeší splnění konkrétních podmínek nezbytných k poskytnutí podpory dle příslušných předpisů Evropské unie v
oblasti veřejné podpory, zejména zde nejsou zapracovány podmínky GBER (obecné podmínky a podmínky čl. 56) a podmínky Rozhodnutí SOHZ
(náležitosti pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu, kontrola překompenzace atd.). Předpokládám proto, že tyto podmínky budou
podrobně rozpracovány v jednotlivých výzvách. 

Tato připomínka je zásadní.  Vypořádává - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Podmínky budou podrobně rozpracovány v jednotlivých výzvách.

28 ÚHOS obecně Z
Dále uvádím, že v případě využití čl. 56 GBER, musí být opatření oznámeno na oznamovacím formuláři Evropské komisi prostřednictvím Úřadu do 20
pracovních dnů ode dne, kdy opatření podpory nabylo účinnosti. Poskytovatelům nicméně doporučuji opatření s Úřadem konzultovat již ve fázi jeho návrhu.
Viz Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách), který je
dostupný na webu Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/manualy-metodiky-a-dalsi-dokumenty.html. V této souvislosti předpokládám, že budou
jako program podpory oznamovány EK jednotlivé výzvy. Dovoluji si požádat o podrobnější informace, jakým způsobem je zamýšleno provést oznámení
EK.
Tato připomínka je zásadní.  Vypořádává  - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Oznamovací formulář bude přílohou RIA. Oznamovací formulář 
bude zaslán Evropské komisi prostřednictvím ÚOHS do 20 
pracovních dnů od vstupu nařízení vlády v účinnost.

29 ÚHOS obecně Z
V případě poskytnutí podpory v režimu podpory malého rozsahu (de minimis) dle nařízení č. 1407/2013 či nařízení č. 360/2012 upozorňuji na povinnost
poskytovatele zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře a o jejím příjemci do 5 pracovních dnů ode dne jejího poskytnutí do Centrálního registru podpor
malého rozsahu a povinnost uvést v právním aktu poskytnutí název přímo použitelného předpisu Evropské unie, na základě kterého je podpora poskytována
(§ 3a odst. 4 zákona č. 215/2004).
Tato připomínka je zásadní.  Vypořádává - Mgr. Jiří Plachý, Ph.D., ředitel Odboru legislativně - právního, tel. 542 167 784. e-mail: jiri.plachy@compet.cz

Akceptováno. Informace budou doplněny do odůvodnění.

30 UZSČR obecně Z
Systém financování akvizice sociálních a dostupných bytů pro obce je jistě potřeba, avšak chceme zdůraznit, že jej vnímáme jen jako jednu z komponent
sociální bytové politiky. Nadále považujeme za nutné, aby vláda zpracovala Zákon o sociálním bydlení, který by vymezil způsob přidělování sociálních bytů
v obcích, tak aby mohli domácnosti a jednotlivci v bytové nouzi v přiměřeném termínu byt získat.
Jak vyplývá i z hodnocení dopadů regulace RIA, prostředky, které vláda zamýšlí přidělit do programu Výstavba (3 mld. Kč ročně) jsou výrazně nedostatečné
v poměru k potřebě sociálního bydlení (nemluvě o bydlení dostupném) a uspokojení současné potřeby sociálního bydlení by tímto způsobem trvalo
desetiletí. Proto aktuální návrh považujeme za nedostatečný i objemem prostředků, které je na tento účel ze strany obcí možno čerpat.
Tato připomínka je zásadní. Kontaktní osoba Mgr. Jakub Machytka, Telefon, e-mail 727 956 059, legislativa@uzs.cz

Vysvětleno. Předmětem nařízení vlády není financování, ale stanovení podmínek 
pro poskytnutí podpory v souladu se zákonem č. 211/2000 Sb. 
Připomínku lze uplatnit při schvalování rozpočtu SFRB. 
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31 UZSČR obecně Z
1. Sociální domy
Kategorii sociálních domů (popsanou v § 2 písm. f)) doporučujeme z návrhu zcela vypustit. Počet sociálních bytů je vhodnější rozšiřovat jako součást
„smíšených domů“, nebo koupí jednotlivých bytů v bytových domech v běžné zástavbě.
Odůvodnění:
Popisovaný sociální dům neodpovídá potřebě standardního a nesegregovaného bydlení. Svým charakterem by byl blíže jakési nadstandardní ubytovně, nebo
novému typu sociální služby. Pokud však má dojít k sociálnímu začlenění a obnově funkčních návyků a mezilidských a sousedských vztahů, musí sociální
bydlení vznikat ve společensky rozmanitém prostředí.                                                                                                Tato připomínka je zásadní.
Kontaktní osoba Mgr. Jakub Machytka
Telefon, e-mail 727 956 059, legislativa@uzs.cz

Vysvětleno. Limit 12 bytů pro sociální dům lze chápat jako protisegregační 
opatření. Vzhledem k tomu, že návrh nařízení vlády má nahradit 
zamýšlený zákon o sociálním bydlení, jsou sociální domy základem 
celé právní úpravy.

32 UZSČR § 21 Z 2. Povinnost přijímat sociální práci
§ 21 odst. 1 určuje, že podmínkou uzavření nájemní smlouvy na sociální byt je, že se nájemník zaváže k přijímání sociální práce. Jakkoli sociální práci v
mnoha ohledech vnímáme jako klíčovou, nedomníváme se, že takto nastavená podmínka je vhodná. Přístup k bydlení by neměl být podmiňován tímto
způsobem a v systému by mělo být počítáno jak se sociálním bydlením se sociální prací, tak se sociálním bydlením bez sociální práce (pro cílové skupiny
jako jsou senioři, lidé se zdravotním omezením aj.).
Odůvodnění:
Model Housing First (Bydlení především), který je považován za moderní a funkční způsob ukončování bezdomovectví a bytové nouze, počítá s oddělením
poskytování bydlení a poskytování podpory, a s aktivním zapojením a podporou bez donucení. Pokud tedy má být budován systém sociálního bydlení v
souladu s dobrou praxí, neměl by obsahovat podmínku přijímání sociální práce.
Tato připomínka je zásadní  Kontaktní osoba Mgr. Jakub Machytka, Telefon, e-mail 727 956 059, legislativa@uzs.cz

Akceptováno. Příjemce podpory může uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu 
pouze s fyzickou osobou, která prokáže, že její domácnost je v tržním 
selhání, a která v případě, že tak obec stanoví, se zaváže k přijímání 
sociální práce v obcí určeném rozsahu

33 UZSČR obecně Z
3. Dostupné bydlení
Podoba a poskytování dostupného bydlení je v Nařízení ošetřeno jen velmi málo a je zde tedy dán velký prostor pro rozhodování obcím. Bylo by tedy
vhodné minimálně specifikovat, za jakým účelem má obec dostupné bydlení poskytovat (kultivace trhu s bydlením v obci, profesní potřeby obce,
demografická struktura obce atp.). 
§ 22 odst. 2 specifikuje, že výše nájemného se sjedná podle obvyklé výše v daném místě a čase. Jakkoli chápeme, že toto ustanovení může vycházet z
povinnosti ochrany hospodářské soutěže, chceme poukázat na fakt, že tímto přestává „dostupné bydlení“ odpovídat svému názvu, neboť ten znamená, že
takové bydlení je poskytnuto za výhodnějších podmínek, než je bydlení na volném trhu. Pokud považujeme každoročně aktualizované normativní náklady
na bydlení za relevantní informaci o cenách bydlení, měly by být výše nájmů v obecních dostupných bytech zastropovány na těchto částkách. 
Odůvodnění:
Pokud bude „dostupné bydlení“ poskytnuto za stejnou cenu jako bydlení na volném trhu, nepřináší potenciálním nájemníkům skutečný benefit. Nabídkové
ceny nájmů zejména ve větších městech přesahují výši normativních nákladů na bydlení, a dostupné bydlení má tedy vytvářet finančně dostupnější
alternativu, která má z dlouhodobého hlediska schopnost kultivovat trh s bydlením.
Tato připomínka je zásadní 
Kontaktní osoba Mgr. Jakub Machytka, Telefon, e-mail 727 956 059, legislativa@uzs.cz

Akceptováno 
částečně.

Účelem dostupného bydlení je doplnění chybějící infrastruktury 
přístupné všem bez omezení, tak aby mohl být využit institut blokové 
výjimky čl. 53 GBER. Nájemné se bude sjednávat dohodou za 
obvyklých tržních podmínek. Ustanovení § 22 odst. 2 bude 
přeformulováno: "V nájemní smlouvě se nájemné v dostupných 
bytech pořízených s podporou podle tohoto nařízení sjednává ve výši 
srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. ".

34 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 2 Z
1. Připomínka k § 2 písm. a) dotazník 

Dle návrhu nařízení je tržním selháním situace domácnosti, která si z důvodu nízkého příjmu a dalšího znevýhodnění uvedeného v příloze k tomuto nařízení
nemůže zajistit velikostně přiměřené, finančně dostupné a kvalitativně standardní bydlení za tržních podmínek. 

Ke zhodnocení tržního selhání bude sloužit dotazník pro ověření bytové situace domácnosti za účelem prokázání tržního selhání (bytové nouze). Dotazník je
součástí Metodiky identifikace tržního selhání v oblasti bydlení a obsahuje citlivé údaje. Ze zprávy RIA není jasné, kdo bude tržní selhání posuzovat. Bude
jím sociální pracovník, který k němu bude mít přístup tak, jak je tomu u standardizovaného dotazníku? 

Svaz měst a obcí ČR v případě práce s dotazníkem pro ověření bytové situace domácnosti za účelem prokázání tržního selhání navrhuje doplnění důvodové
zprávy a zprávy RIA o přesnější informace, kdo bude mít s dotazníkem právo nakládat, kdo bude mít k dotazníku přístup a v jakých intencích. 
 Tato připomínka je zásadní. 
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Akceptováno. Do odůvodnění k § 21 bude doplněno  Jelikož se jedná o dotační titul 
nebude činnost pracovníka hrazena v rámci přenesené působnosti, 
nýbrž v rámci působnosti samostatné. Tedy obec si sama bude 
rozhodovat koho výkonem této činnosti pověří.
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35 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

Z 2. Připomínka k §2 písm. d), e) sociální byt, dostupný byt

Dle návrhu je sociálním bytem nájemní byt ve vlastnictví obce se základním vybavením určený pro domácnost, která je v tržním selhání, pořízený podle
tohoto nařízení, jehož podlahová plocha je alespoň 23 m2 a nepřesáhne 82 m2. Dostupným bytem je nájemní byt ve vlastnictví obce, který není sociálním
bytem, jehož podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. 

Zároveň ve výše uvedených paragrafech se definice vztahuje na vlastnictví obce, nikoliv však na vlastnictví svazku obcí či příspěvkové organizace či
společnosti, která je ve 100% vlastnictví obce či svazku obcí.
 
Svaz měst a obcí ČR navrhuje doplnění §2 písm. d), e) o další možné vlastníky, minimálně o svazek obcí, jež je v § 3 uveden jako žadatel o podporu. Svaz
také v ustanovení vnímá horní hranici podlahové plochy sociálních bytů jako diskriminační vůči mnohačetným rodinám, pro které je mnohem těžší sehnat
ubytování. V případě dostupného bydlení navrhuje limit maximální podlahové plochy zvýšit ze 120m2 na 130m2. 
Z výše uvedených důvodu Svaz měst a obcí ČR navrhuje následující znění 
§ 2 písm. d) a písm. e):

d) sociálním bytem nájemní byt ve vlastnictví obce nebo svazku obcí se základním vybavením určený pro domácnost, která je v tržním selhání, pořízený
podle tohoto nařízení, jehož podlahová plocha je alespoň 23 m2 a nepřesáhne 82 m2,

e) dostupným bytem nájemní byt ve vlastnictví obce nebo svazku obcí, který není sociálním bytem, jehož podlahová plocha nepřesáhne 130 m2,

Tato připomínka je zásadní. 
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Akceptováno 
částečně.

V písm. d) a e) bude horní hranice podlahové plochy 120 m2.  
Důvodem stanovení horní hranice (120 m2 včetně) je zvýhodnění 
sazby DPH. Při výstavě o větší rozloze je DPH v základní sazbě 
21%. (viz. § 48 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané 
hodnoty). (viz. připomínka č. 2). Do písmene d) a e) bude 
doplněno"nebo dobrovolného svazku obcí".
Výhledově se uvažuje o přípravě akreditovaného vzdělávacího kurzu 
pro Ověřování tržního selhání na úrovni domácnosti", jehož 
absolventi by měli být akreditování pro posuzování tržního selhání v 
oblasti bydlení na úrovni domácností.

36 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 2 Z
3. Připomínka k §2 písm. h) smíšené domy

V návrhu ani důvodové zprávě není přesně stanoveno, jak se bude nahlížet na případy bytových domů, které představují jednu budovu, jež má několik
vchodů i čísel popisných. Určení, zda je rozhodné číslo popisné či objekt je zásadní pro výpočet počtu sociálních bytů v případě smíšeného domu.

V důvodové zprávě je uveden příklad bytového domu, který je tvořen 100 bytovými jednotkami, kde nesmí počet sociálních bytů přesáhnout 29. Není ovšem
blíže specifikováno, zda je to myšleno v kontextu jednoho čísla popisného či celého objektu (v případě větších objektů bytových domů s více čísly
popisnými).

Svaz měst a obcí ČR žádá o doplnění důvodové zprávy o informaci, co je rozhodným ukazatelem pro výpočet počtu sociálních bytů ve smíšených domech,
které mají z důvodu své velikosti více čísel popisných. 

Tato připomínka je zásadní.  
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Akceptováno. Text bude upraven v tom smyslu, že rozhodné bude č. p.. Bude 
doplněno do odůvodnění.

37 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 2 Z 4. Připomínka k § 2 odst. k) modernizace
V případě tzv. modernizace návrh stanovuje povinnost mít dům minimálně rok před podáním žádosti neobydlený. V praxi však existují domy, jež se
modernizují postupně, jsou pouze částečně obydleny, neboť většina bytového fondu je nevyhovující a čeká na opravu a požadavek, aby dům byl ve lhůtě
jednoho roku před podáním žádosti neobydlený představuje pro žadatele zbytečné náklady, kdy je třeba prázdný bytový fond „udržovat“ a zabezpečovat.
Během této lhůty také dochází zbytečně k prohlubování špatného technického stavu domu, což v konečném důsledku vyžaduje vyšší požadavky na
modernizaci. 
Svaz měst a obcí ČR navrhuje vypustit podmínku žádosti v případě 
tzv. modernizace, aby byl dům více jak jeden rok neobydlený a navrhuje ji nahradit čestným prohlášením žadatele, že dům je v den podání žádosti
neobydlen. 
Tato připomínka je zásadní.  
Vypracovala:
Mgr. Jindra Tužilová
Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73
mail: tuzilova@smocr.cz 

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky. Z § 2 písm. k) budou  
slova "alespoň 1 rok" nahrazena slovy "ke dni podání žádosti". 

38 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 7 Z 5. Připomínka k § 7 odst. 1 písm. f) modernizace
Předkladatel v návrhu uvádí, že v případě modernizace může vzniknout pouze sociální nebo smíšený dům. 
Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s podmínkou vzniku sociálního či smíšeného domu v rámci modernizace, kdy není umožněno, aby vznikly dostupné domy s
výhradně dostupnými byty, a proto navrhuje v § 7 odst. 1 písm. f) vypustit: 
f) v případě modernizace může vzniknout pouze sociální nebo smíšený dům.
Tato připomínka je zásadní. 
Vypracovala:
Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Vysvětleno. Vzhledem k omezenému rozpočtu SFRB je třeba zacílit podporu na 
sociální bydlení, případně k tvorbě sociálního mixu v podobě 
smíšených domů. Doplníme do odůvodění.
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38 a Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 2 Z
Připomínka k § 2 písm. n) přístupný byt
Návrh ve výše zmíněném §2 písm. n) zavádí nový pojem „přístupný byt“, který není nikterak vysvětlen. V současné chvíli je dle Nařízení vlády 146/2003
Sb. definovaný „upravitelný byt“ a dále také je známo označení „byt zvláštního určení“. Tak, jak je návrh předložen, je s ohledem na požadavky všech
sociálních skupin, které by mohly být nájemci sociálního bydlení vhodnější již známý termín „upravitelný byt“, který lze přizpůsobit potřebám nájemce. 
Svaz měst a obcí ČR doporučuje namísto nespecifikovaného termínu „přístupný byt“ pracovat s již známým pojmem „upravitelný byt“.

Vysvětleno. Vysvětlení bude doplněno do odůvodnění. Cílem zavedení nového 
pojmu do nařízení vlády je zjednodušení stavebně technických 
požadavků tak, aby odpovídalo prinicipům univerzálního designu a 
aby výstavba těchto bytů byla pro investory akceptovatelnější z 
hlediska nižších pořizovacích nákladů.

39 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 2 Z
2. Připomínka k § 2 písm. o) vybavení bytu
Základním vybavením bytu je umyvadlo, sprcha nebo vana, záchod, kuchyňská linka, sporák nebo varná deska a trouba. 
Na základě zkušeností měst a obcí s cílovou skupinou sociálního bydlení Svaz doporučujeme do základního požadovaného vybavení bytu dodat digestoř 
k odvádění par a pachů vzniklých v důsledku tepelné úpravy stravy, a to z důvodu eliminace vlhkosti v bytě. 
Tato připomínka je zásadní
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Akceptováno 
jinak.

Vybavení bytu bude zahrnuto do uznatelných výdajů.
Do ustanovení § 8 bude doplněn nový odstavec 4, který bude znít: 
"Způsobilými náklady jsou kromě základního vybavení bytu též 
digestoř a vestavěné spotřebiče nebo vestavěný nábytek, jsou-li 
součástí investičního záměru.",

40 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 2 Z
3. Připomínka k § 2, písm. q) – domovní služby, § 20 odst. 2 – povinnost zajistit domovní služby

1. Návrh předpokládá vytváření domovních řádů a zajištění domovní služby po dobu udržitelnosti. Dle důvodové zprávy musí mít dům místnost a
samostatné WC pro domovníka nebo sociálního pracovníka. Není však jasné, zda výstavba těchto nebytových prostor, jež budou součástí investičního
záměru, bude také hrazena z úvěru podle tohoto nařízení, tedy bude uznatelným nákladem.  
2. Domovní řád nemá právní vymahatelnost, povinnosti nájemců jsou dány nájemní smlouvou a občanským zákoníkem, a proto se zdá být povinnost

zajišťovat domovní služby nadbytečná a představující zvýšené finanční nároky na provoz domu. S ohledem na zkušenosti měst a obcí s domovníky, které
není snadné na trhu práce sehnat a dále také s ohledem na minimální dopad, jež jejich přítomnost v domech měla navrhujeme od této povinnosti upustit. 
3.Svaz měst a obcí ČR navrhuje upustit od povinnosti zajistit domovní služby dle §20 odst. 2 a navrhuje tyto služby ponechat jako volitelné na základě
vyhodnocení obce. 

Tato připomínka je zásadní. 
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Akceptováno 
částečně.

1. Bude vysvětleno v odůvodnění, že náklady na tyto prostory jsou 
uznatelnými náklady.                                                                    2. Do 
textu nařízení bude doplněno, že přílohou nájemní smlouvy je 
domovní řád. (nový odstavec 5 do § 21).                                                                        
3.Domovní služby zůstanou jako povinné pouze u sociálních domů. 
Jedná se o významnou pomůcku pro obce k ochraně majetku 
dotovaného státem. U smíšených domů budou poskytovány pouze 
fakultativně. Text § 20 odst. 2 bude znít: "V sociálních domech musí 
příjemce dotace zajistit domovní služby po dobu uvedenou v odstavci 
1. Do ustanovení § 8 bude doplněna věta: „Způsobilým nákladem je i 
místnost pro domovníka nebo sociálního pracovníka s vlastní 
samostatnou místností se záchodem a umyvadlem v sociálních a 
smíšených domech.“ 

41 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 2 Z 4. Připomínka k § 2 písm. r) – sociální práce

Sociální prací je dle návrhu poskytování sociální služby, jejímž cílem je prevence ztráty bydlení a získání bydlení za tržních podmínek. Sociální práce je v
tomto případě neodborně vymezena a bylo by vhodnější vypustit spojení „poskytování sociální služby“ a nahradit je např. „poskytování odborné činnosti v
rámci sociální služby nebo sociálními pracovníky obce“. Toto vymezení lépe odráží současný právní stav, kdy sociální práci poskytují zaměstnanci
registrované sociální služby, ale 
i sociální pracovníci – zaměstnanci obcí, kteří sociální práci vykonávají v přenesené působnosti.

Svaz měst a obcí ČR požaduje v návrhu vhodnější vymezení pojmu sociální práce, jež je jednou z podmínek provozování sociální bytů či sociálních domů,
tak aby bylo v souladu s podstatou a faktickým vykonáváním sociální práce, jež je definována zákonem o sociálních službách, tj. i neziskovým či
soukromým sektorem, nejen obecním.

Tato připomínka je zásadní.
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky MPSV č. 140: § 2 písm. r): 
"sociální prací činnosti sociální práce realizované sociálním 
pracovníkem podle individuálních potřeb za účelem poskytnutí 
podpory a pomoci s cílem prevence ztráty bydlení a podpory při 
získání bydlení za tržních podmínek, které jsou vykonávány obcí v 
samostatné nebo přenesené působnosti.“

42 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

obecně Z
5. Připomínka k povinnosti sociální práce, zajištění financování

V případě uváděné provazby sociální práce na realizaci a pronajímání sociálních bytů (jak je stanoveno v návrhu, v důvodové zprávě i zprávě RIA) je třeba,
aby byl návrh také dostatečně provázán i na výši a rozsah poskytovaných dotací na výkon sociální práce. V návrhu není řešena situace nedostatku sociálních
pracovníků. 

Svaz měst a obcí ČR požaduje s ohledem na podmínku výkonu sociální práce při použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení
sociálních a dostupných bytů také zajištění dostatečných finančních prostředků na výkon sociální práce, v kooperaci s příslušným rezortem.

Tato připomínka je zásadní. 
Vypracovala:
Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Vysvětleno. Požadavek připomínkového místa není v kompetenci Ministerstva pro 
místní rozvoj, ale náleží do kompetence Ministerstva práce a 
sociálních věcí a Ministerstva financí.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBAWG2PII)



43 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 20 Z 6. Připomínka k § 20 odst. 3 zařízení vedoucí ke snížení spotřeby energií a teplé vody

Byty v sociálním domě dle návrhu musí být vybaveny zařízením vedoucím ke snížení spotřeby energií a teplé vody. V důvodové zprávě však není dále
vysvětleno, co si navrhovatel pod pojmem zařízení vedoucí ke snížení spotřeby energií a teplé vody představuje. A dále také není uvedeno, co přesně
představuje pojem snížení, tedy oproti jakému stavu, případně jak má být energeticky byt náročný.

Svaz měst a obcí ČR z výše uvedených důvodů požaduje doplnění důvodové zprávy o vysvětlení obsahu § 20 odst. 3. 

Tato připomínka je zásadní. 
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Vysvětleno. Text nařízení vlády bude znít v § 20 odst. 3 "Byty v sociálním domě 
musí být vybaveny zařízením vedoucím k úspoře spotřeby energií a 
vody." 

44 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 20 Z 7. Připomínka k § 20 odst. 1 – udržitelnost

Návrh počítá s udržitelností dvaceti let, jež ve své podstatě platila u dotací při výstavbě nájemního bydlení vždy. V roce 2013 navrhovatel i SFDB
přistoupilo ke zkrácení vázací doby platnosti podmínek po uplynutí doby 10 let od kolaudace. Je tedy na zvážení, zda by nebyla vhodnější kratší dobu
udržitelnosti.

Svaz měst a obcí ČR navrhuje zkrácení doby výkonu služby obecného zájmu na 10 let. 

Tato připomínka je zásadní. 
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Vysvětleno. Zkrácení vázací doby se týkalo výhradně programu bez sociálního 
zaměření. Programy na podporu výstavby podporovaných bytů, či 
nájemních bytů pro osoby s nízkými příjmy nebyly do této možnosti 
zkrácení zahrnuty.

45 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 21 Z
8. Připomínka k § 21, odst. 4. prodloužení nájemní smlouva

Nájemní smlouva se dle návrhu bude uzavírat na 1 rok, kdy prodloužení je možné po posouzení konkrétní situace nájemce. V důvodové zprávě však není
definováno, k jakému datu, a především jak bude posuzování probíhat. Obce si již v tuto chvíli kladou otázku, zda bude muset nájemce opět prokázat příjem
a tržní selhání.  

V případě, že by podmínkou pro prodloužení nájmu bylo posouzení tržního selhání, pak se ve své podstatě jedná o demotivující podmínku, která rozhodně
nevede ke změně životní situace a jde přímo proti podmínce provádění sociální práce, jež má naopak nájemce dovést k bydlení v tržních podmínkách. V
konečném důsledku totiž rodiny, které budou chtít v sociálním bydlení zůstat nebudou mít motivaci měnit svoji životní situaci, protože by o bydlení přišly.
Při prodloužení nájmu není jasná pozice sociální práce, jež má být i nadále vykonávána. 
  Dále není jasné, kterak se vyrovnat se situací, kdy nájemce podmínkám prodloužení nájmu nevyhoví. Obce nemají v rámci tohoto návrhu stanovený postup 
a hrozí patová situace, kdy u nájemce již nebude docházet k tržnímu selhání, nicméně nebude zde pro něj vhodná alternativa mimo sociální bydlení. V
absurdním případě takovýto nájemce může nakonec skončit zpět na ubytovně.  

Svaz měst a obcí ČR žádá o doplnění důvodové zprávy o přesnou metodiku kterak postupovat v případě prodlužování nájmu v sociálním bytě a zároveň také
o stanovení postupu a mechanismů, kterak řešit situaci v případě neprodloužení. 

Tato připomínka je zásadní. 
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Vysvětleno. Kolik času bude potřebovat obec na posouzení je na jejím uvážení. V 
NV je možnost prodloužení, nikoliv povinnost. Obce podle dřívějších 
jednání požadují co nejvíce rozhodovacích pravomocí při obsazování 
bytů. Metodika by byla zásahem do samostatné působnosti obcí. Při 
posuzování zda bude nájemní smlouva prodloužena se posuzuje jen 
"konkrétní situace nájemce", nikoliv tržní selhání jako při vstupu do 
nájemního vztahu.

46 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 11 Z
9. Připomínka k § 11 odst. 3 písm. a) pravomocné stavební povolení

Pravomocné stavební povolení je v návrhu dáno jako podmínka podání žádosti 
o podporu z Fondu. Toto však představuje zbytečné komplikace. U investičních projektů financovaných z prostředků IROP stačí doložit k žádosti potvrzení 
o podaném stavebním povolení. Pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení by mělo být dostačující jako podmínka podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. 

Svaz měst a obcí ČR navrhuje upravit podmínku disponování s pravomocným stavebním povolením jako podmínku podpisu smlouvy o poskytnutí dotace,
kdy v době podání žádosti je dostačující, aby žádost o stavební povolení byla pouze podána. 

Tato připomínka je zásadní. 
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Akceptováno. V § 11 odst. 3 písm. a) budou nahrazena slova "pravomocné 
rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem" slovy "potvrzení o 
podání žádosti o povolení stavby     stavební povolení" a bude 
vypuštěno slovo "účinnou" a nahrazenou slovem "návrhu". 

Do ostanovení § 12 bude doplněn nový odstavec 2, který bude znít:  
"Je-li vyžadováno stavebními předpisy pravomocné rozhodnutí 
vydané příslušným  stavebním úřadem nebo účinná veřejnoprávní 
smlouva o provedení stavby, musí být tyto žadatelem doloženy 
nejpozději před podpisem smlouvy." Ostatní odstavce se v ustanovení 
§ 12 přečíslují.
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§ 21 Z 10. Připomínka k § 21 odst. 1 – příjem sociální práce

Příjemce podpory může uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu pouze s fyzickou osobou, která prokáže, že její domácnost je v tržním selhání, a která se
zaváže k přijímání sociální práce. S ohledem na zásadu individualizace sociální práce navrhujeme doplnit toto ustanovení tak, že za jeho poslední větou se
ruší tečka a věta pokračuje „v rozsahu přiměřeném potřebám této osoby“.

Svaz měst a obcí ČR navrhuje nové znění ustanovení § 21 odst. 1
„Příjemce podpory může uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu pouze s fyzickou osobou, která prokáže, že její domácnost je v tržním selhání, a která
se zaváže k přijímání sociální práce v rozsahu přiměřeném potřebám této osoby.“

Tato připomínka je zásadní. 
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Akceptováno. Ustanovení § 21 odst. 1 bude znít: „Příjemce podpory může uzavřít 
nájemní smlouvu k sociálnímu bytu pouze s fyzickou osobou, která 
prokáže, že její domácnost je v tržním selhání, a která v případě, že 
tak obec stanoví, se zaváže k přijímání sociální práce v obcí určeném 
rozsahu.“

48 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 8 Z 11. Připomínka k § 8 odst. 3 písm. e) – uznatelné výdaje

Svaz měst a obcí ČR navrhuje, aby uznatelnými výdaji v případě výstavby byl 
i náklad spojený s angažováním koordinátora BOZP, který nemůže být z pojmu věci součástí stavebního a technického dozoru stavby, ale stavebník si ho ze
zákona musí sjednat za úplatu.

Svaz měst a obcí ČR navrhuje doplnit § 8 odst. 3 písm. e) o koordinátora BOZP:

               e) stavební a technický dozor a koordinátor BOZP

Připomínka je zásadní.
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Akceptováno. Bude doplněno ve smyslu připomínky.

Dále bude doplněno do ustanovení § 8 odst. 3 do návětí bude 
doplněno za slovo "výstavba" slova "nebo modernizace" a slovo 
"vždy" bude vypuštěno.

Dále v § 8 odst. 3 písm. b) budou vypuštěna slova "související s 
výstavbou bytu nebo domu podle způsobu pořízení,"

§ 8 odst. 3 písm. c) bude znít "materiál a jeho dopravu,"

49 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 16 § 19 Z 12. Připomínka k § 16 a §19 odst. 2 a odst. 3 – účinnost smlouvy

Návrh v rámci realizace investičního záměru počítá s povinností dokončení výstavby, která musí být způsobilá užívání do 3 let ode dne účinnosti smlouvy o
poskytnutí dotace nebo úvěru. Stejně tak povinnost dokončení modernizace a její způsobilost k užívání je vázána na účinnost smlouvy o poskytnutí dotace
nebo úvěru. V případě modernizace se počítá s 2 roky. 

Svaz měst a obcí ČR s ohledem na znalost problematiky výstavby a modernizace bytového fondu navrhuje prodloužení v případě výstavby o 2 roky, v
případě modernizace 1 rok. Dále také žádá v doplnění důvodové zprávy k §19 odst. 2 a odst. 3 o specifikaci, kdy dochází k účinnosti smlouvy, s provazbou
na obsah 
§ 16 návrhu.

 (2) Výstavba musí být dokončena a způsobilá užívání do 5 let ode dne účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace nebo úvěru. 

(3) Modernizace musí být dokončena a způsobilá užívání do 3 let ode dne účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace nebo úvěru.

Tato připomínky je zásadní. 
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Akceptováno. Lhůta bude prodloužena v souladu s připomínkou. Dále bude z textu 
vypuštěn odst. 5 ustanovení § 19.

50 Svaz měst a 
obcí České 
republiky

§ 6 § 11 D 13. Připomínka k §6 odst. 1 a §11 odst. 2 písm. a) – úloha zastupitelstva

Dle návrhu lze podporu poskytnout, pokud žadatel má investiční záměr schválený zastupitelstvem obce, nebo je-li žadatelem svazek obcí orgánem, kterým
svazek obcí jedná. Žádost o podporu z toho důvodu obsahuje investiční záměr schválený zastupitelstvem obce, nebo je-li žadatelem svazek obcí orgánem,
kterým svazek obcí jedná. 

Svaz měst a obcí ČR by v této věci rád upozornil na fakt, že především ve velkých (statutárních) městech se zastupitelstvo schází 4x až 5x do roka, což
může z pohledu výzev a času danému na podání žádosti představovat vstupní překážku, jež velkým městům zabrání o úvěr žádat. 

Z toho důvodu Svaz apeluje na stanovení přiměřených lhůt v případě výzvy na podání žádosti, aby nedocházelo k nepřímé diskriminaci velkých měst, jež se
se sociálně vyloučenými lokalitami potýkají nejčastěji. 

Tato připomínka je doporučující. 
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Akceptováno 
jinak. 

Text § 6  a § 11 bude upraven podle připomínky č. 71.: text bude 
znít: "žadatel má investiční záměr schválený příslušným orgánem 
obce, nebo svazku obcí,"
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§ 9 D
14. Připomínka k § 9 – veřejná podpora

V důvodové zprávě ani ve zprávě RIA nejsou specifikovány podmínky vyrovnávací platby. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) také
připouští: „Alternativně lze zvážit použití postupu uvedeného výše, v kapitole 4. Veřejná podpora sociálního bydlení (provozu a pořízení sociálních bytů a
domů) v ČR, a to pro případy, kdy se o veřejnou podporu nemusí jednat, protože nejsou kumulativně splněny znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 (viz
výše kapitola 1. Veřejná podpora), resp. veřejnou podporu v jednotlivých případech bude možné vyloučit v případě nenaplnění znaku uvedeného pod č. 4
(neovlivnění obchodu mezi členskými státy z důvodu lokálnosti opatření).

V tomto případě bychom však chtěli upozornit na skutečnost, že vyloučení přítomnosti veřejné podpory u podpory sociálního bydlení (provoz a pořízení
sociálních bytů a domů) je nutné posuzovat individuálně v jednotlivých případech, 
a to odborným posudkem. K podrobnému posouzení lze využít schválenou „Metodiku posuzování, zda opatření zakládá veřejnou podporu a jsou naplněna
všechna čtyři kritéria její existence, a to zejména zda dochází k ovlivnění obchodu mezi členskými státy, resp. zda činnost příjemce je čistě lokálního
charakteru a o veřejnou podporu se nejedná“ (Ing. Martin Krček, nezávislý poradce pro problematiku veřejné podpory, Brno 2017).

Ohledně veřejné podpory je třeba vzít také v potaz, že města jako například Plzeň vzhledem k velmi nízkým limitům, mají podporu podle čl. 107 a 108
většinou vyčerpanou.

Připomínka je doporučující. 
Vypracovala: Mgr. Jindra Tužilová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
tel.: +420 777 83 93 73, mail: tuzilova@smocr.cz 

Vysvětleno. Této možnosti jsme si vědomi, ostatně připomínka (možnost), kterou 
uvádíte je uvedena v Příloze č. 3 k RIA "Veřejná podpora sociálního 
nájemního bydlení v České republice z pohledu pravidel EU platných 
pro veřejnou podporu 30. 11. 2018". S ohledem na nákladnost 
přípravy individuálního posouzení pro každou jednotlivou žádost 
obce, a to odborným posudkem, který by k žádosti obce dokládaly 
(náklad obce), bylo rozhodnuto tuto cestu nepoužít.

52 Sdružení 
místních 
samospráv ČR

obecně D Připomínka č. 1

SMS ČR vítá nařízení vlády, které upraví podmínky poskytnutí peněžních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních bytů nebo
formou úvěru na pořízení dostupných bytů. Navrhujeme však doplnění ustanovení definic sociálních bytů a domů tak, aby nedocházelo k vytváření sociálně
vyloučených lokalit na periférii, nýbrž v místech, kde je dostupná základní dopravní obslužnost a občanská vybavenost. V opačném případě by byla jinak
popřena podstata myšlenky sociálního začleňování. 

Tato připomínka je doporučující.
Osoba oprávněná k vypořádání připomínek - Pavel Pacovský
pacovsky@smscr.cz, ulehlova@smscr.cz  

Akceptováno. Viz. přip. 137: Segregaci je zamezeno limity omezující počtu bytů. 
Mělo by jí být předcházeno také kvalitní sociální prací. Do § 5 odst. 5 
bude doplněno nové písm. c): "zhodnocení, že investiční záměr 
nepovede k prostorovému vyloučení."

53 Sdružení 
místních 
samospráv ČR

obecně D Připomínka č. 2 

SMS ČR navrhuje začlenění ustanovení o možnosti využití sociálního domu či bytu v nevyužité době, tj. pokud původní nájemce opustí sociální bydlení a
obec nemá žádného jiného žadatele o sociální byt či dům, kdy by obec mohla tyto prostory využít pro jiné sociální účely, jako je například startovací bydlení
či byty pro starobní důchodce za zvýhodněné podmínky. Navrhujeme také podpořit samotným nařízením kooperaci obcí během tohoto období, kdy si obce s
nedostatečnou kapacitou sociálních domů či bytů mohou nabídnout poskytnutí výpomoci.

Tato připomínka je doporučující.
Osoba oprávněná k vypořádání připomínek - Pavel Pacovský
pacovsky@smscr.cz, ulehlova@smscr.cz  

Vysvětleno. V ustanovení § 20 odst. 8 je umožněno jiné využití sociálního bytu.

54 Sdružení 
místních 
samospráv ČR

obecně D Připomínka č. 3

Další připomínkou, kterou by SMS ČR rádo uplatnilo, je návrh na začlenění nájmu pozemku pro výstavbu sociálního domu jako jedné z možností právního
vztahu mezi obcí a pozemkem, který je podmínkou pro poskytnutí podpory. Jelikož často jsou pozemky ve vlastnictví státu, kdy k možnosti vykoupení
dochází pouze zřídka a tento proces je příliš zdlouhavý, proto by v takovýchto situacích měla mít obec možnost si od státu pozemek pronajmout k vystavění
sociálních domů.

Tato připomínka je doporučující.
Osoba oprávněná k vypořádání připomínek - Pavel Pacovský
pacovsky@smscr.cz, ulehlova@smscr.cz  

Neakceptováno. Záměrem předkladatele není využití institutu práva stavby. 
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55 MHMP § 3 D
K § 3:
- Doporučujeme doplnit větu: „V případě statutárních měst a hlavního města Prahy může být žadatelem o podporu městský obvod nebo městská část.“.

Odůvodnění: 
Podle našeho názoru návrh nařízení vlády opomíjí, že statutární města se mohou dělit na městské části (hlavní město Praha, Brno …) nebo na městské
obvody (Plzeň, Ostrava …), přičemž některé městské části mají i přes 100 000 obyvatel. Není tedy důvod je z tohoto dotačního programu vyčlenit.

Akceptováno. Do § 3 bude za první větu doplněna věta v návrhu připomínky.

56 MHMP § 6 D
K § 6 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 1 písm. h), odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. d): 
- Doporučujeme zvážit slova „v úpadku“, „v likvidaci“ a „podnik v obtížích“, neboť obec, popř. svazek obcí, není dlužníkem ve smyslu zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, ani podnikem v obtížích ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětleno. Podnik v obtížích je pojem užívaný právem Evropské unie, je 
nezbytné, aby v textu návrhu zůstal. Insolvenční zákon dopadá na 
svazky obcí, proto v textu rovněž ponecháváme. 

57 MHMP § 6 D K § 6 odst. 1:
- Doporučujeme u písmene c), v souladu s § 2 písm. f) a g), slova „pořízena budova“ nahradit slovy „pořízen dům“, slova „budova, ve které“ nahradit slovy
„dům, ve kterém“ a slovo „budově“ nahradit slovem „domě“.
- Doporučujeme za písmeno c) vložit nové písmeno d), které zní: „d) pozemek, na kterém bude pořízen dům se sociálními nebo dostupnými byty, nebo dům,
ve které budou pořízeny sociální nebo dostupné byty, bude připojen přímým připojením na síť místních komunikací, průjezdního úseku silnice nebo na
veřejně přístupnou účelovou komunikaci ve vlastnictví obce, státu nebo jimi zřízené organizace;“. A dosavadní písmena d) až f) označit jako písmena e) až
g).

Akceptováno 
částečně.

Požadavek na dopravní obslužnost bude zajištěn v rámci doplnění 
ust. § 5 odst. 5 nové písm. c) eliminující vznik prostorového 
vyloučení. (viz připomínka č. 52 a 137)

58 MHMP § 11 D
K § 11 odst. 2 písm. d):
- Doporučujeme za písmeno c) vložit nové písmeno d), které zní: „d) vyjádření příslušného silničního správního úřadu o zařazení pozemní komunikace, na
kterou je dům se sociálními nebo dostupnými byty, nebo dům, ve kterém budou pořízeny sociální nebo dostupné byty, do kategorie a třídy;“. A dosavadní
písmena d) až h) označit jako písmena e) až i).

Odůvodnění:
Při výstavbě i rekonstrukci domů se sociálními nebo dostupnými byty, nebo domů, ve kterých budou pořízeny sociální nebo dostupné byty, je podle našeho
názoru třeba klást důraz, aby se staly přirozenou součástí obcí, tedy přirozeně zapadly do struktury obce a její sítě ulic a jiných veřejných prostranství. Tato
podmínka zaručí, aby nevznikaly tyto domy a byty v rámci izolovaných lokalit odděleně od obcí (tzv. urban sprawl), které mají silný potenciál se stát ghetty
a vyloučenými lokalitami. Povinnost být připojen přímo na síť místních komunikací, průjezdního úseku silnice nebo na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci ve vlastnictví státu nebo územního samosprávného celku pak eliminuje situace, kdy by soukromý vlastník pozemní komunikace mohl obce
vydírat, či si vlastnictvím takové pozemní komunikace zajistil základy a potřeby pochybného způsobu podnikání.

Akceptováno. Viz připomínka 57.

59 MHMP § 15 § 18 D K § 15 odst. 5 písm. b) a § 18 odst. 6 písm. a):
- Doporučujeme slovo „budově“ nahradit slovem „stavbě“.

Neakceptováno.

60 MHMP § 21 D K § 21 odst. 6:
- Doporučujeme ve druhé větě upřesnit slovo „ministerstvo“. 

Neakceptováno. Legislatiní zkratka je již v zákoně č. 211/2011 Sb., o SFRB, 
konkrétně v ustanovení § 1 odst. 2. Jedná se tedy o prováděcí právní 
předpis k tomuto zákonu a není potřeba legislativní zkratku v tomto 
předpise znovu uvádět.

61 MHMP příloha D K příloze Tabulce 1:
- Doporučujeme číslo „95,9 m2“ nahradit číslem „95,9 m2“.

Akceptováno.

62 MHMP Nad rámec 
návrhu

D Nad rámec návrhu:
- Doporučujeme, aby v rámci sociálního bydlení bylo doporučení na vybavení bytů nebo domů:
• prostorem pro jízdní kola, jakožto prostředku zvýšení mobility pro osoby, které nedosáhnou finančně na pořízení a údržbu motorového vozidla; 
• dostatečným prostorem pro odkládání pomůcek pro zajištění mobility seniorů nebo osob s hendikepem, jako např. chodítek, tříkolek, vozítek pro seniory
nebo invalidních vozíků; jedná se o pomůcky, které u uvedených skupin výrazně usnadňují mobilitu nízkonákladovým způsobem (který lze u dotovaného
bydlení předpokládat), současně však vyžadují bezpečný prostor pro odkládání ať již v rámci bytových jednotek, nebo společných prostor v rámci celého
domu.

Akceptováno. Návrh nařízení toto nevylučuje.
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63 MV § 10 Z K § 10 odst. 1:
V souladu se zákonným zmocněním se domníváme, že postup pro ověřování tržního selhání by měl být obsažen přímo v prováděcím právním předpise a

nikoliv ve sdělení publikovaném na internetových stránkách. Jedná se o základní podmínku pro poskytnutí dotace či úvěru.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek: Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Vysvětleno. Postup, na který odkazuje § 10 odst. 1 je pouze metodickou 
pomůckou pro ověření tržního selhání, jehož základní parametry jsou 
uvedeny již v  nařízení a jeho příloze. 

64 MV § 21 § 22 Z K § 21 a § 22:
Zmocnění obsažené v § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších předpisů, opravňuje vládu stanovit nařízením

podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, přičemž podmínky poskytnutí prostředků mohou obsahovat zacílení podpor
zejména na mladé lidi, domácnosti s nižšími příjmy, osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení, nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Navrhovaný § 1
posuzovaného nařízení vlády pak stanoví, že navržená úprava stanoví podmínky poskytnutí peněžních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení formou
dotace či úvěru. 
Domníváme se, že navrhovaný § 21 a § 22 výrazně překračují meze zákona, když výslovně stanoví podmínky pro uzavření nájemních smluv a jejich

náležitosti. Základním východiskem je čl. 78 Ústavy, který stanoví: „K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení
podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.“. Je pravda, že meze pro nařízení vlády nemusí vyplývat z konkrétního zákonného zmocňovacího
ustanovení (zde § 9 zákona o Státním fondu rozvoje bydlení), neboť je vláda ke své normotvorbě díky generálnímu ústavnímu zmocnění nepotřebuje, a
mohou být dovozeny ze smyslu a účelu zákona. Z obsahu a účelu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení, zejm. pak z jeho § 1 a § 3, lze dovodit meze, ve
kterých by se vláda při své nařizovací činnosti měla pohybovat. Navrhovaný § 21 a § 22, které obecně řečeno stanoví podmínky pro uzavírání nájemních
smluv a nájemné v nemovitostech financovaných 
za přispění Státního fondu rozvoje bydlení, jsou tematickou oblastí, která je dle našeho názoru mimo obsah a účel zákona o Státním fondu rozvoje bydlení,
stejně tak nejde 
o otázky, u kterých by bylo možno z ústavního pořádku dovodit výhradu zákona. Požadujeme proto dotčená ustanovení z návrhu vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek: Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Vysvětleno. Tato ustanovení nejsou porušením občanského zákoníku, nezasahují 
do práv nájemců garantovaných občanským zákoníkem, pouze 
stanovují podmínky pro použití podpory v souladu s jejím 
zaměřením, čímž nedochází ani k překročení mezí daných zákonem o 
SFRB. 

65 MV obecně D Obecně:
Upozorňujeme, že v § 37 odst. 2 správního řádu je obecně stanoveno, jaké náležitosti má podání mít. Případné další náležitosti podání nad rámec správního

řádu by měl stanovit pouze zákon, nikoliv podzákonný právní předpis (stejná podmínka platí na základě 
§ 45 odst. 1 správního řádu též pro žádost). Domníváme se tedy, že náležitosti žádosti by měly být alespoň rámcově vymezeny v zákoně, přičemž nařízení
vlády by tuto úpravu mělo pouze konkretizovat. Obdobně by měl být v zákoně rovněž vymezen žadatel a alespoň rámcově popsána také výzva pro podávání
žádostí a postup při vyřizování žádosti, včetně úpravy výzvy k odstranění vad žádosti.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek: Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Akceptováno. Bereme na vědomí, nicméně připomínka jde nad rámec návrhu 
nařízení. Vztahuje se k zákonu o SFRB. 
Novela zákona o SFRB je v současné době projednávána v LRV. 

66 MV § 2 D K § 2 písm. a):
Domníváme se, že situaci, kdy si domácnost nemůže zajistit velikostně přiměřené, finančně dostupné a kvalitativně standardní bydlení, není přiléhavé

definovat jako tržní selhání. Obzvláště za situace, kdy se v odůvodnění uvádí, že tato situace může nastat z jakéhokoliv důvodu. Doporučujeme zvážit jiné
označení, případně v odůvodnění uvést důvody, které se selháním trhu souvisí.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek: Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Vysvětleno. Oblasti, v kterých je posuzováno tržní selhání je kromě § 2 
posuzováno také v příloze. 

67 MV § 2 D K § 2 písm. f):
Z navržené definice není zřejmé, zda se podmínka existence samostatné místnosti se záchodem a umyvadlem váže k celému sociálnímu domu, přičemž

připomínáme, že ten může tvořit až 12 sociálních bytů, nebo pouze k místnosti pro domovníka nebo sociálního pracovníka.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek: Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Akceptováno. Bude vysvětleno v odůvodnění.
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68 MV § 2 D
K § 2 písm. o):
 Domníváme se, že základním vybavením bytu by měla být také lednice, neboť se 
(na rozdíl od trouby, která je vhodným vybavením bytu, není však pro přípravu pokrmů nutná) jedná o nezbytné zařízení umožňující užívání bytu.

Akceptováno 
jinak.

Vybavení bytu bude zahrnuto do uznatelných výdajů.
Do ustanovení § 8 bude doplněn nový odstavec 4, který bude znít: 
"Způsobilými náklady jsou kromě základního vybavení bytu též 
digestoř a vestavěné spotřebiče nebo vestavěný nábytek, jsou-li 
součástí investičního záměru."

69 MV § 2 D K § 2 písm. q):
 Není zřejmé, proč návrh nepočítá s tím, že domovní služby budou poskytovány 
i v dostupných domech. 
Dále pak upozorňujeme, že z navržené dikce plyne, kontrola dodržování domovního řádu, kontrola provádění drobných oprav v bytě, údržba a provádění

oprav je vázána pouze na sociální dům.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek:
Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Vysvětleno. Záměrem předkladatele je poskytování domovních služeb pouze  pro 
sociální domy, kde se jeví potřeba zvýšené ochrany majetku 
pořízeného se státní podorou. Dostupné domy jsou určeny pro běžné 
nájemní bydlení. 

70 MV § 5 D K § 5 odst. 3 písm. c) a § 5 odst. 4 písm. c):
Neshledáváme legitimní důvod, proč by podle odstavce 4 měl být předkládán podrobný položkový rozpočet, jestliže podle odstavce 3 postačí předložení

položkového rozpočtu bez podrobností.

Osoba pověřená k vypořádání připomínek: Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Akceptováno. Slovo "podrobný" bude vypuštěno v § 5 odst. 4 písm. c).

71 MV § 6 D
K § 6 odst. 1 písm. a):
Domníváme se, že nařízení vlády nepřísluší řešit, který orgán investiční záměr schválil, neboť se jedná o interní pravomoc obce, resp. dobrovolného svazku

obcí. Z pohledu navrhované právní úpravy je pouze relevantní, zda byl investiční záměr platně schválen. Doporučujeme proto text písmene a) přepracovat.
 Obdobnou připomínku uplatňujeme též k § 11 odst. 2 písm. a).

Akceptováno. Text bude upraven.  § 6 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 2 písm. a) budou  
znít: "žadatel má investiční záměr schválený příslušným orgánem 
obce, nebo svazku obcí,".  

72 MV § 6 D
K § 6 odst. 3:
Odůvodnění návrhu neuvádí, jakým způsobem bude žadatel prokazovat schopnost splácet poskytnutý úvěr. Rovněž dáváme ke zvážení, zda by základní

pravidla neměla být stanovena přímo v prováděcím právním předpise.

Akceptováno. Do odůvodnění bude doplněno následující: U každého žadatele je 
prováděno hodnocení bonity na základě ratingu zpracovaného 
společností Czech Credis Bureau a.s.  na základě ekonomických 
údajů žadatele, odvíjí se také od způsobu zajištění úvěru. 

73 MV § 11 D K § 11 odst. 2 písm. b):
V odůvodnění není nijak vysvětleno, proč by měl dobrovolný svazek obcí dokládat kopii smlouvy o svém založení. Tento požadavek ostatně považujeme za

nadbytečný, neboť smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí je přístupná ve veřejném rejstříku.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek:
Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Akceptováno. Písm. b) bude vypuštěno.

74 MV § 11 D K § 11 odst. 5 písm. c):
Doporučujeme předmětné ustanovení revidovat a odkaz na předpis, podle nějž bude posuzováno, zda žadatel je či není podnikem v obtížích, přesunout do

poznámky pod čarou.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek:
Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Akceptováno. Připomínka se zřejmě týká písm d) v § 11. Text bude upraven v 
souladu s připomínkou č. 20 ÚHOS. Budou vloženy poznámky pod 
čarou.
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75 MV § 12 § 19 D K § 12 odst. 5 a § 19 odst. 1 a odst. 5:
Doporučujeme terminologicky sjednotit lhůty, neboť nepokládáme za žádoucí, aby jeden prováděcí předpis používal pojmy „bez zbytečného odkladu“ a

„neprodleně“.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek:
Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Akceptováno. Text bude sjednocen, všude bude "bez zbytečného odkladu".

76 MV § 20 D K § 20 odst. 3:
Dle nadpisu daného ustanovení se § 20 věnuje podmínkám pro nakládání s byty pořízenými s podporou. Není nám tedy zřejmé, jak do tohoto kontextu

zapadá navrhovaný odstavec 3, který definuje nezbytné vybavení bytu v sociálním domě. Navrhujeme odstavec 3 z § 20 vyjmout.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek:
Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Neakceptováno. Podmínka souvisí se snižováním provozních nákladů.

77 MV § 20 D K § 20 odst. 6:
Dáváme na zvážení, zda je podmínka pojištění nemovitosti, která se nachází v záplavovém území, pro případ povodně v některých případech splnitelná.

Obecně známým faktem je, že komerční pojišťovny odmítají uzavřít pojištění u nemovitostí nacházejících se ve 4. záplavové zóně.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek:
Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Vysvětleno. Smyslem je právě nepořizovat nepojistitelné stavby v souladu s 
nakládáním s majetkem s péčí řádného hospodáře.

78 MV leg-tech D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru:

K § 2 písm. d) a e):
 Slovo „nepřesáhne“ navrhujeme uvést ve tvaru „nepřesahuje“.

K § 2 písm. i) bodu 2:
 S ohledem na čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády navrhujeme za čárku na konci ustanovení vložit slovo „nebo“.
 Tuto změnu doporučujeme obdobně provést ve všech ustanoveních, kde je vyjádřeno více variant [např. § 2 písm. j)].

K § 2 písm. n) bodu 2:
 S ohledem na čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády navrhujeme čárku na konci ustanovení nahradit písmenem „a“.
 Tuto změnu doporučujeme obdobně provést ve všech ustanoveních, kde je uveden kumulativní výčet (např. § 5 odst. 1).

K § 2 písm. n) bodu 3:
 S ohledem na návětí písmene n) pokládáme slovo „bytu“ v bodě 3 z nadbytečné.

Akceptováno.

79 MV leg-tech D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru:

K § 3:
Upozorňujeme, že zákon o obcích pro seskupení obcí za účelem ochrany 
a prosazování jejich společných zájmů zavedl označení „dobrovolný svazek obcí“, zatímco slovní spojení „svazek obcí“ je pouze legislativní zkratkou, která
je platná pouze pro tento zákon a případně jeho prováděcí právní předpisy. Doporučujeme proto zavést výše uvedenou legislativní zkratku také v
navrhovaném předpise.

Akceptováno.

80 MV leg-tech D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru:

K § 6 odst. 1 písm. a):
 Navrhujeme mezi slova „nebo je-li“ a mezi slova „obcí orgánem“ vložit čárky, neboť se jedná o větu vloženou.

K § 6 odst. 1 písm. b):
Za slova „podnikem v obtížích“ doporučujeme vložit odkaz na poznámku pod čarou, která bude obsahovat citaci příslušného předpisu, kde je tento pojem

definován. Obdobně navrhujeme upravit také § 11 odst. 6 písm. d).

Akceptováno.
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81 MV leg-tech D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru:K § 7 odst. 1:
 Pro nadbytečnost navrhujeme odstranit čárku ve slovech „výstavbou, nebo modernizací.“
Osoba pověřená k vypořádání připomínek:
Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Akceptováno.

82 MV leg-tech D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: K § 9 písm. a) až c):
 Navrhujeme odkaz na články Smlouvy o fungování Evropské unie podle čl. 70 odst. 2 Legislativních pravidel vlády vyjádřit zkratkou „čl.“.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek:
Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Akceptováno.

83 MV leg-tech D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru:  K § 11 odst. 3:
 Čárky ve slovech „výstavby, nebo“ a slovech „stavby, nebo“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek:
Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Akceptováno.

84 MV leg-tech D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru:  K § 20 odst. 1:
 Mezi slova „úvěru nejméně“ a slova „let musí“ doporučujeme vložit čárky.

K § 20 odst. 5:
 Navrhujeme za slova „tohoto nařízení“ vložit čárku, neboť se jedná o větu vloženou.

Osoba pověřená k vypořádání připomínek:
Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Akceptováno.

85 MV leg-tech D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru:  K § 21 odst. 4:
Mezi slova „rok s“ navrhujeme vložit čárku.
Osoba pověřená k vypořádání připomínek:
Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 974 817 346

Akceptováno.

86 KZPS obecně D 1. Situace v oblasti státem podporovaného bydlení není z dlouhodobého hlediska koncepčně řešena. Výše finančních prostředků vynakládaných
prostřednictvím MMR a SFRB na zlepšení situace výrazně klesá, v současné době je na úrovni cca 20 % vzhledem k situaci před 10 lety. 
V roce 2017 byla státem podpořena výstavba 445 bytů, ve srovnání s roky 1998-2008 (kdy bylo podpořeno 18.312 b.j tedy cca 1.700 b.j ročně) se jedná o
marginální počet.
Ing. Pavel Ševčík  e-mail: sevcik@sps.cz   tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Bereme na 
vědomí.

87 KZPS obecně D 2. Stát a obce rezignovaly na svou roli v zajištění dostupného a kvalitního bydlení. Nájemní bydlení pro osoby se středními příjmy se stává stále méně
dostupným. Ing.
Pavel Ševčík  e-mail: sevcik@sps.cz   tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Bereme na 
vědomí.
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88 KZPS obecně D 3. Státem podporovaná výstavba v podstatě neexistuje a forma výstavby developerským způsobem se potýká s obecně známými problémy (nekvalitní územní 
plány obcí, nedostatek vhodných ploch k bytové výstavbě, délka povolovacích procesů, vysoká administrativní zátěž atd.). Ing.
Pavel Ševčík  e-mail: sevcik@sps.cz   tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Bereme na 
vědomí.

89 KZPS obecně D 4. Nedostatečná nabídka nových bytů tak roztáčí nebezpečnou spirálu, ve které neroste jen cena nových bytů, ale i těch starších. Zároveň dochází k
výraznému nárůstu cen u nájemního bydlení. Existuje značný převis poptávky po bydlení a ceny nájemného tak kopírují růst cen tržního bydlení. Chybí
cenová brzda pro nízko a středně příjmové skupiny, totiž obecní nájemní byty pronajímané na neziskové nebo mírně ziskové bázi. Bez rychlého řešení tak
může dojít v prakticky celé ČR k nárůstu celkových nákladů spojených s bydlením (vč. energií), který bude větší, než je průměrná inflace a nárůst
průměrných platů. SPS si dovoluje proto poukázat na možný vznik sociálního problému občanů ČR. Ing. Pavel Ševčík e-mail: sevcik@sps.cz
tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Bereme na 
vědomí.

90 KZPS obecně D 5. KZPS ČR / SPS proto oceňují snahu MMR a SFRB naléhavě řešit stávající situaci v oblasti sociálního a dostupného (nájemního) bydlení. Vnímáme
předkládaný návrh nového programu SFRB jako první krok ke zlepšení stávající situace, který je plně v souladu s programovým prohlášením vlády. Ing.
Pavel Ševčík  e-mail: sevcik@sps.cz   tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Bereme na 
vědomí.

91 KZPS obecně D 6. KZPS ČR / SPS vyjadřují svůj souhlas s počtem 1.250-1.400 podpořených sociálních bytů ročně. Na druhé straně nesouhlasíme s plánovanou výstavbou
600-800 nájemních bytů ročně. Tento počet je absolutně nedostačující, podle našeho názoru je potřeba realizovat výstavbu 3.000 – 5.000 b.j. ročně.Ing.
Pavel Ševčík  e-mail: sevcik@sps.cz   tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Bereme na 
vědomí.

Předmětem nařízení vlády není stanovení potřebného počtu bytů pro 
výstavbu.

92 KZPS obecně D 7. U sociálního bydlení je navrhovaná velikost bytu až do 83 m2, což je pro sociální bydlení dle názoru KZPS ČR / SPS příliš mnoho. Měla by být
definována podle počtu osob, pro které je bydlení určeno, standartní velikost doporučujeme omezit na 64 m².Ing. Pavel Ševčík e-mail: sevcik@sps.cz tel:
224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Neakceptováno. Bylo upraveno v souladu s připomínkami MPSV a dalších.

93 KZPS obecně D 8. Za stanovených podmínek KZPS ČR / SPS doporučují umožnit realizaci sociálních a dostupných bytů i privátním subjektům.Ing. Pavel Ševčík e-mail:
sevcik@sps.cz   tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Neakceptováno. Možnost rozšíření na další žadatele bude předmětem až vyhodnocení 
fungování tohoto návrhu nařízení vlády.

94 KZPS § 14 D

9. Limit dotace uvedený v § 14 - průměrné ceny stavebních prací podle ČSÚ za minulý rok. Zde by bylo vhodné respektovat lokalitu stavby. Měla by být
dána možnost rozlišení cenové úrovně podle regionu – Praha má jiné ceny než např. Ústecko nebo Ostravsko.

Neakceptováno. MMR zvažovalo tuto možnost, ale v rámci porovnání obdobnými 
nástroji ve velikostně srovnatelných státech střední Evropy 
(Rakousko, Slovensko, Maďarsko) od tohoto záměru ustoupilo. V 
nařízení vlády uvedený mechanismus je de facto průměrem, který by 
v případě výjimečných cen mohl v nižším regionálním měřítku, nežli 
je území ČR vést ke zkreslení vyhlášených hodnot pro nárok na 
dotaci nebo úvěr. Tyto hodnoty jsou uváděny bez ceny pozemku, 
čímž regionální diferenciace je výrazně potlačena.

95 KZPS obecně D
10. KZPS ČR / SPS doporučují (při splnění vyjmenovaných podmínek) doplnit návrh programu o možnost svépomocné výstavby sociálních bytů, s cílem
naučit „problémové a těžko přizpůsobivé skupiny“ vytvořit si návyky k práci a vztah k vlastními silami postavenému majetku.

Neakceptováno. Cílem nařízení vlády není řešení nezaměstnanosti a zvyšování 
kvalifikace potenciálních nájemců. Navržené řešení již bylo v 
minulosti vyzkoušeno a neosvědčilo se. Od tohoto řešení se ustupuje 
po negativních zkušenostech i v zahraniční.

96 KZPS obecně D

11. Podpora výstavby podporovaných bytů pouze prostřednictvím nízkoúročených úvěrů považuje SPS za nevhodné a nedostatečné řešení: 
A) Mnoho obcí dosáhne na výhodnější úrokové sazby na bankovním trhu
B) Doporučujeme u tohoto programu kombinací úvěru a přímé podpory formou dotací.Ing. Pavel Ševčík  e-mail: sevcik@sps.cz   tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Neakceptováno. V případě podpory dostupných bytů je nutné brát ohled na veřejnou 
podporu, kdy v nařízení byla zohledněna jediná varianta přípustná v 
rámci blokové výjimky GBER, a to poskytnutí úvěru za přesně 
daných podmínek tohoto nařízení EU. V opačném případě by se 
jednalo o nepovolenou veřejnou podporu. V případě podpory 
výstavby sociálních bytů je využíván jiný předpis EU, který 
umožňuje poskytování této dotace. V případě výstavby dostupných 
bytů nelze pověřit službou obecného hospodářského zájmu, pokud se 
nejedná o sociální bydlení.
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97 KZPS § 2 D 12. Dostupný byt pro účely úvěrování je navrhován ve velikosti do 120 m². Doporučujeme omezit maximální velikost, nejlépe ve srovnání s průměrnou
výměrou bytu v ČR. Takto uspořené finanční prostředky (dtto viz bod. č.6) umožní vznik většího počtu bytů. Doporučujeme doplnit řešení pro výstavbu
startovacích bytů pro mladé. Ing. Pavel Ševčík  e-mail: sevcik@sps.cz   tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Neakceptováno. Vysvětlení viz připomínka č. 2 - Text bude upraven na 120 m2.  
Důvodem stanovení horní hranice (120 m2 včetně) je zvýhodnění 
sazby DPH. Při výstavě o větší rozloze je DPH v základní sazbě 
21%. (viz. § 48 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané 
hodnoty). 

98 KZPS § 7 D 13. Navrhujeme nové znění §7, písm. e):
při výstavbě sociálních bytů podle § 2 písm. j) bod 3 může být v rámci jedné žádosti podpořeno nejvýše 5 sociálních bytů.
Ing. Pavel Ševčík  e-mail: sevcik@sps.cz   tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Akceptováno 
jinak. 

§ 7 odst. 1 písm. e) bude znít: "v případě nástavby nebo přístavby, 
kterou vznikne sociální byt podle § 4 písm. b), může být v rámci 
jedné žádosti podpořeno nejvýše 12 sociálních bytů,"

98 a KZPS § 21 D 14. KZPS ČR / SPS doporučují pro udělení souhlasu obce s pronájmem sociálního bytu u žadatele stanovit podmínku trvalého a skutečného pobytu v obci v
délce min. 12 měsíců. Toto ustanovení bylo diskutováno při přípravě tohoto nařízení vlády, v předloženém návrhu však není uvedeno.
Ing. Pavel Ševčík  e-mail: sevcik@sps.cz   tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Neakceptováno. Podmínka trvalého pobytu není ministerstvem vyžadována. Jde o 
připomínku, která je nad rámec definice tržního selhání. Nařízení 
vlády nebrání obci, aby si tuto podmínku uplatnila v samostatné 
působnosti pro sociální byty.

98 b KZPS odůvodnění D 15. S účinností tohoto nařízení vlády dojde ke snížení objemu sociálních dávek vydávaných státem (MPSV) na bydlení (příplatek a doplatek na bydlení).
KZPS ČR / SPS doporučují vyčíslit tyto úspory výdajů a využít tyto prostředky jako základ pro další financování bytové výstavby prostřednictvím SFRB.
Ing. Pavel Ševčík  e-mail: sevcik@sps.cz   tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Neakceptováno. Ušetřené příspěvky není možné převést z jedné kapitoly státního 
rozpočtu do jiné kapitoly.

98 c KZPS obecně D 16. Pro další řešení problematiky sociálního a nájemního (v tomto návrhu dostupného) bydlení doporučují KZPS ČR / SPS vycházet z evropských standardů
uvedených v European Social Charter v revizi z roku 1996 článek 31, která řeší zejména dostupnost bydlení pro širší vrstvy obyvatel. Ing. Pavel
Ševčík  e-mail: sevcik@sps.cz   tel: 224 951 406
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz   tel: 222 324 985

Akceptováno. Součástí nařízení vlády je také výstavba dostupných bytů. A 
European Social Charter bereme v úvahu.

98 d MF obecně D
1) Obecně ke způsobu předložení
Na rozdíl od předkladatele materiálu nepokládáme problematiku bydlení za natolik urgentní, aby musel být materiál (byť prostřednictvím LRV schválené
výjimky) distribuován ve zkráceném připomínkovém řízení pouze omezenému okruhu připomínkových míst v době, kdy většina úřadů z důvodu dovolených
disponuje omezenou kapacitou. Ministerstvo financí do zúženého seznamu připomínkových míst nebylo zařazeno, materiál byl zaslán v e-mailové podobě
sekci Právní a majetek státu k právnímu vyjádření. Zejména vzhledem k tomu, že obsahem materiálu jsou kvantifikované finanční náklady pro budoucí
období, které neobsahují zdroje krytí potřeb uvedených v materiálu, pokládáme tento postup za nekorektní a zásadně s ním nesouhlasíme. Současně
požadujeme, aby k připomínkám Ministerstva financí bylo přistupováno jako k oficiálním připomínkám uplatněným v meziresortním připomínkovém řízení
a byly také standardním způsobem vypořádány.             Kontaktní osoby pro vypořádání připomínek: 
Ing. Aneta Hýblová, e-mail: Aneta.Hyblova@mfcr.cz, tel: +420 257 042 389
Ing. Luděk Janoušek, e-mail: Ludek.Janousek@mfcr.cz, tel. + 420 257 042 817

Akceptováno. Připomínky, které byly MF uplatněny v MPŘ budou v 
připomínkovém řízení standartním způsobem vypořádány.

99 MF RIA odůvodnění Z 2) K dopadům na SR
Materiál v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace identifikuje roční potřebu nákladů ve výši 2 mld. Kč pro sociální bydlení a 1 mld. Kč ročně na
pořízení dostupných bytů. Materiál není v souladu s ustanovením čl. IV odst. 7 Jednacího řádu vlády. V předkládací zprávě není uveden finanční zdroj krytí
těchto nákladů. 
Požadujeme do předkládací zprávy a příslušných částí materiálu doplnit zdroj finančního krytí, přičemž finanční prostředky na poskytování dotací a úvěrů si
musí SFRB zabezpečit v rámci svého rozpočtu, případně v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na příslušný
rok.

Akceptováno. Do RIA a do odůvodnění bude doplněn zdroj finančního krytí: 
"Finanční zdroje na poskytnuté dotace a úvěry v roce 2019 budou 
pokryty z finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.  V 
následujících letech bude program finančně kryt prostředky ze 
státního rozpočtu -  v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 
317 - MMR." 
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100 MF RIA odůvodnění Z
3) K dopadům na SR - běžným výdajům
Předkladatel se výslovně zabývá pouze „investiční stránkou“ problematiky a pomíjí vyjádření k otázce běžných výdajů, avšak v předloženém návrhu
nařízení vlády nalézáme zmínku o „vyrovnávací platbě“ (navržený § 10 a § 20), a dovozujeme z toho, že MMR má v úmyslu hradit obcím část prostředků na
provoz jako kompenzaci za závazek veřejné služby. K tomu však vyslovujeme zásadní nesouhlas, a to z následujících důvodů:
• Jak jsme již opakovaně sdělovali v předchozích fázích přípravy právní úpravy, je MF jednoznačně proti poskytování dotací na provoz zařízení, která
nebudou v majetku státu, ale ve vlastnictví obcí. Provoz by mělo pokrývat především vybrané nájemné a obec by se na financování tohoto zařízení měla
podílet – jednak jako výraz odpovědnosti vlastníka, a jednak i z odpovědnosti za oblast bydlení dle zákona o obcích.
• Podporujeme řešení na bázi dobrovolnosti v samostatné působnosti, přičemž se domníváme, že pokud rozhodnutí vzejde z dobrovolného postoje obce,
bude i ochota podílet se na takto vznikajících nákladech podstatně větší. 
• Požadavek stanovený v rámci definice obsahu investičního záměru na „popis provozu a jeho finanční zabezpečení“ (navržený § 5 odst. 1 písm. d)
považujeme za potřebný a logický. S finanční účastí státu na provozu tím spíše nesouhlasíme. 

Vysvětleno. SFRB bude poskytovat pouze investiční dotaci. Vyrovnávací platba 
za závazek služby obecně hospodářského zájmu je vázána na provoz 
bytů zainvestovaných s podporou dotace a je umořována čistými 
ušetřenými náklady  provozu.  Předkladatel nemá v úmyslu 
poskytovat další provozní podporu.  Výpočet vyrovnávací platby, 
jako umoření investiční podpory, bude uveden ve výzvě. Podpora na 
pořízení sociálních bytů bude poskytována dle Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU).

101 MF RIA odůvodnění Z
4) K odůvodnění/RIA - požadavek na analýzu připravenosti obcí
V letech 1994–2011 samosprávy privatizovaly více než polovinu obecních bytů, v roce 2018 by měl být proces privatizace ve většině měst a obcích
dokončen. Od následujícího roku by obce měly zahájit výstavbu sociálního a dostupného bydlení plně financovaného formou státních dotací. Materiál uvádí
možnost odkupů objektů vhodných k rekonstrukci. Je tedy možné, že ze strany obcí budou za státní dotace vykupovány v minulosti obcemi prodané objekty.
Masivní privatizace bytového fondu (která vytvořila nerovné podmínky při pořízení bydlení) byla realizována z důvodu špatného stavu bytového fondu a
nedostatečné finanční i organizační kapacity obcí pro jeho rekonstrukci a správu. Zásadní otázkou tedy je, zda jsou v současné době obce na svoji novou roli
připraveny (výstavba bytů, rekonstrukce odkoupených objektů, jejich efektivní správa (vymáhání dlužných částek od nájemníků či případné vyklízení bytů)
a zajištění domovních a zejména sociálních služeb, které jsou pro domácnosti v tržním selhání nezbytné (viz Odůvodnění str. 10 písmeno q + str. 11 písmeno
r). Analýza možného naplnění těchto povinností ze strany obcí – tedy základní informace o krocích, které byly učiněny pro zlepšení jejich připravenosti na
výstavbu, správu a údržbu sociálních a dostupných bytů v materiálu absentuje. Požadavek na její doplnění uplatňujeme jako zásadní připomínku.

Akceptováno. Podmínka je uvedena v § 5 odst. 1 písm. c) textu NV. Bude upraven 
§ 8 odst. 6: "Způsobilými náklady nejsou náklady na zpracování 
posudků a odhadů, na projektovou dokumentaci, náklady související  
s vypracováním žádosti o podporu a náklady na koupi nemovité věci, 
pokud ji obec vlastnila průběhu 10 let přede dnem podání žádosti.". 
Bude doplněno také do odůvodnění.

102 MF RIA odůvodnění Z 5) K odůvodnění/RIA - požadavek na kvantifikaci pozitivních efektů
Materiál podobného rozsahu předpokládaných ročních, resp. celkových dopadů by si nesporně zasluhoval podstatně větší míru zájmu tvůrce o efekty z něj
vyplývající spolu s řešením otázky finančních zdrojů. Z materiálu např. není zřejmý ani efekt takto rozsáhlých výdajů na národní ekonomiku, ani například
na úspory ze sociálních dávek do oblasti bydlení. 
Požadujeme do materiálu doplnit také kvantifikaci pozitivních efektů, jež nařízení přinese obcím. Předkladatel sice konstatuje (např. Důvodová zpráva str.
4), že obce získají kontrolu nad sociálním bydlením v lokalitě, ale pomíjí, že jim tím také výhledově vzniknou pozitivní efekty, např. lze patrně s řešením
otázky časem očekávat pokles nákladů na řešení negativních důsledků sociálního vyloučení, zlepšení veřejného pořádku, záškoláctví apod., které mohou být
pro obec dobrým argumentem pro zapojení se do výstavby, i při vznikajících určitých nákladech z provozu a správy těchto domů/bytů. Kvantifikace
pozitivních efektů je pro Ministerstvo financí podstatná, neboť nelze vyloučit, že obce využijí toto téma jako argument na podporu svých setrvale
vznášených požadavků na další posílení daňových podílů v rámci rozpočtového určení daní.

Vysvětleno. Vyhodnocení Rapid housing. Požadovaná kvantifikace pozitivních 
dopadů je problematická a navíce se jedná o dopady nepřímé a 
nazaručené. Evaluace programu Rapid Housing, který realizuje město 
Brno, proběhla v roce 2018 rok od zahájení ralizace. Výsledky nelze 
považovat za dostatečné a obecně použitelné pro kvatnifikaci úspor 
veřejných rozpočtů. Toto bude možné až po delším čase ralizace 
programu a další evaluaci provedenou nejlépe nezávislým subjektem.

103 MF § 14 Z
6) K § 14
Zásadně nesouhlasíme s procentní výší dotace, jak je navrhována, kdy by SFRB, potažmo SR měl hradit obcím až 100% nákladů na zřízení sociálního
bydlení. Přitom sám předkladatel upozorňuje na str. 29 RIA na nebezpečí nízké efektivity výstavby sociálních bytů při vysokém podílu dotace. Vzhledem k
prostředkům na účtech obcí (resp. místních rozpočtů - přes 180 mld. Kč) požadujeme spoluúčast obcí na financování projektů.

Vysvětleno. Jedná se o 100 % uznatelných výdajů, nikoli výdajů všech. Do 
výdajů se např. nepočítá pozemek, projekt apod. Další omezení je 
částkou dotace, která je v maximální výši průměrných nákladů na 
výstavbu z předešlého roku. Další omezení vznikají s použitím 
vyjímek z nedovolené veřejné podpory. Dále bude muset obec provoz 
hradit sama včetně domovníka a pod. 

104 MF § 20 Z
7) K § 20
Upozorňujeme, že doba, po kterou musí sociální a dostupné byty sloužit k bydlení vymezených skupin obyvatel se liší v § 20 (20 let) a v Závěrečné zprávě
RIA na str. 32 a 33 (45 let). Dáváme k zvážení, zda by, s ohledem na analýzy předkladatele, podle kterých bude výstavba potřebných bytů trvat až 60 let,
nebylo vhodné dobu v § 20 prodloužit.
Současně požadujeme do materiálu doplnit ustanovení, které by následně na danou dobu znemožňovalo obcím prodej majetku pořízeného ze státní dotace za
komerčních podmínek, případně povinnost odvést příjem z takto prodaného majetku zpět do státního rozpočtu. Dle našeho názoru je žádoucí zabránit i v
dlouhodobém horizontu prodeji bytů pořízených za prostředky státního rozpočtu a opakovaným žádostem o podporu.

Akceptováno 
částečně.

20 let je dobou udržitelnosti minimální. V případě sociálních bytů je 
doba udržitelnosti shodná s dobou, za kterou bude umořena investice 
pomocí vyrovnávací platby, tj. za dobu trvání závazku služby obecně 
hospodářského zájmu. Do odůvodnění a do RIA bude doplněno, že 
pokud obec byty postavené s podporou podle tohot nařízení prodá, 
bude tato skutečnost negativně zohledněna při případné další žádosti 
o podporu. Znemožnění prodeje po dobu stanovenou v § 20 odst. 1 je 
uvedeno v odst. 5 písm. a) téhož ustanovení.

105 MF obecně D
8) Obecně k materiálu
Poskytnutí sociálního bydlení některým méně přizpůsobivým sociálně slabým rodinám může mít řadu demotivačních efektů. Tito lidé mohou ztratit motivaci
ke zvýšení svých příjmů, a tím také ke změně sociálního statusu. Domácnosti v tržním selhání budou s vysokou pravděpodobností hradit náklady na bydlení
z dávek (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení) a čerpat příspěvky na živobytí. Jejich postoje se budou v rodině reprodukovat a další generace se tak
stane trvalým účastníkem sociální sítě. V lokalitě, kde převažuje strukturální nezaměstnanost, nezvrátí tento vývoj ani aktivní činnost sociální pracovníků
působících na nájemníky objektů sociálního bydlení. Přetrvává tak nebezpečí, že i nájemníci v produktivním věku s plnou pracovní schopností zůstanou v
objektech sociálního bydlení navždy. Zatímco je možné předpokládat, že situace se např. u seniorů či handicapovaných osob nezmění, měly by alespoň pro
práceschopné obyvatelstvo existovat určité motivační faktory a vazby. Z pohledu efektivně vynaložených veřejných prostředků je doplnění takových
motivačních faktorů či limitujících podmínek nezbytné. Z toho důvodu považujeme za vhodné návrh nařízení v tomto ohledu doplnit.

Vysvětleno. Motivace budoucích nájemců by měla být součástí sociální práce, 
jehož cílem by měla být podpora domácností při získání a udržení 
bydlení na volném trhu. Obec bude mít omezený počet těchto bytů, 
což by mělo vést ke snaze obce motivovat nájemce sociálních bytů k 
jejich opuštění.
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106 MF § 2 D 9) K § 2 písm. f)
Doporučujeme vypustit předložku „s“ za slovy „12 sociálními byty,“.

Akceptováno.

107 MF § 2 D 10) K § 2 písm. h)
Doporučujeme slova „z celkového počtu bytů v domě“ vypustit a vložit je za slova „ve kterém je“.

Akceptováno.

108 MF § 2 D 11) K § 2 písm. k)
Doporučujeme následovné znění písmena: „k) modernizací stavební úprava nebo údržba bytového domu, který není alespoň 1 rok užíván k bydlení na 
základě právního důvodu, vedoucí k technickému zhodnocení stavby tohoto domu, kterou vznikne sociální nebo smíšený dům,“.

Akceptováno.

109 MF § 2 D 12) K § 2 písm. n) bod 3.
Doporučujeme slova „prostor pro přípravu jídla a alespoň jedné obytné místnosti v jedné úrovni s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm,“ koncipovat jako bod 
4., a to ve znění: „výškový rozdíl prostoru pro přípravu jídla a alespoň jedné obytné místnosti v jedné úrovni je nejvýše 20 mm,“.

Neakceptováno.

110 MF § 2 D 13) K § 2 písm. r)
Doporučujeme za slova „bydlení a“ vložit slovo „podpora“.

Akceptováno 
jinak.

Do textu bude vloženo "podpora při".

111 MF § 3 D 14) K § 3
Ze znění § 3 vyplývá, že žadatelem mohou být pouze obec nebo svazek obcí. Pakliže je tomu tak, je nutné náležitě upravit formulaci následujících 
ustanovení (např. § 6).

Vysvětleno.

112 MF § 4 D 15) K § 4
Doporučujeme zvážit, zda je účelné poskytovat podporu na pořízení dostupných bytů, pokud nájemné v těchto bytech má být sjednáváno ve výši v místě 
obvyklého nájemného (viz § 22 odst. 2). Není nám jasné, v čem bude spočívat „dostupnost“ těchto bytů, když v místě si bude zřejmě možné za stejné 
nájemné pronajmout byt i od jiného vlastníka. 

Vysvětleno. Jedná se doplnění chybějící infrastruktury podle blokové vyjímky 
GBER. Jde tedy o pořízení bytů, které v obci chybí.

113 MF § 5 D 16) K § 5 odst. 1
V prvním odstavci v návětí doporučujeme za slovo „obsahuje“ doplnit slovo „vždy“.

Akceptováno.

114 MF § 5 D 17) K § 5 odst. 3
Není zřejmé, proč v případě modernizace nemusí investiční závěr obsahovat také harmonogram modernizace; doporučujeme jej doplnit.

Vysvětleno. Obecně je harmonogram zahrnut v ustanovení § 5 odst. 1 písm b).

115 MF § 5 D 18) K § 5 odst. 3 písm. c)
Doporučujeme za slovo „předpokládaný“ doplnit slovo „podrobný“, aby formulace odpovídala formulaci v odst. 4 písm. c).

Akceptováno 
jinak.

Slovo "podrobný" bude vypuštěno v § 5 odst. 4 písm. c).

116 MF § 5 D 19) K § 5 odst. 5
V návětí doporučujeme slovo „také“ nahradit slovem „dále“.

Akceptováno.

117 MF § 6 D 20) K § 5 odst. 6
Z formulace ustanovení ani z důvodové zprávy není zřejmý smysl daného ustanovení.

Akceptováno. Jde o naplnění podmínky pro poskytnutí podpory podle blokové 
vyjímky GBER. Do textu nařízení bude vloženo za slova 
"dostupných bytů" "podle § 4 písm. d) a e)".

118 MF § 6 D 21) K § 6 odst. 1 písm. b)
Vzhledem k tomu, že žadatelem může být podle § 3 pouze obec nebo svazek obcí, máme pochybnosti o použitelnosti uvedených podmínek. Insolvenční 
zákon se na územně samosprávné celky výslovně nevztahuje (viz jeho § 6), „pojem podnik v obtížích“ není v českém právu, pokud je nám známo, vymezen 
(pokud je tento pojem v českém právním řádu použit, odkazuje se na nařízení EU), kromě toho se domníváme, že  je problematické hovořit o obci jako o 
„podniku“. 
Pokud by došlo k takové úpravě, která by přístupu zadlužených obcí k podporám na sociální bydlení zamezovala, vzniká v této souvislosti rovněž otázka, 
jakým způsobem budou zajišťovány bytové potřeby domácností v tržním selhání v takovýchto obcích.

Neakceptováno. Pojmy v textu ponecháme, neboť se mohou vztahovat ke svazku obcí. 
Takovou úpravou by pak bylo třeba upravit podmínky odděleně pro 
obec a svazek obcí. Pokud jde o pojem "podnik v obtížích", tento 
pojem musí v textu nařízení zůstat, neboť jde o pojem užíváný v 
právu EU.

119 MF § 12 D 22) K § 12 odst. 1
Ze znění ustanovení není zřejmé, s čím souběžně Fond vyřizuje žádosti o podporu. Doporučujeme upřesnit.

Vysvětleno. Jedná se o souběžné vyřizování žádostí o dotaci a o úvěr podle tohoto 
nařízení. Podrobně je vysvětleno v odůvodnění. 

120 MF § 13 D 23) K § 13
Doporučujeme za slova „smlouvu o poskytnutí dotace“ doplnit slova „ , a to“.

Akceptováno.

121 MF § 14 D 24) K § 14
V návětí doporučujeme za slova „a v případě“ doplnit slovo „jejich“.

Akceptováno.

122 MF § 15 D 25) K § 15 odst. 5 písm. b)
Slova za středníkem doporučujeme upravit jakožto samostatné písmeno c).

Akceptováno.
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123 MF § 15 § 18 D 26) K § 15 odst. 6 + k § 18 odst. 7
Doporučujeme následovné znění odstavce: „V případě pořízení sociálních bytů výstavbou, jejíž součástí je koupě nemovité věci, nebo koupí doloží žadatel 
kupní cenu a cenu zjištěnou podle zákona o oceňování majetku.“

Akceptováno.

124 MF § 19 D 27) K § 19 odst. 5
Ze znění ustanovení vyplývá, že v případě modernizace nebude možné prodloužení termínu z důvodů zvláštního zřetele. Doporučujeme zvážit, zda 
neumožnit prodloužení termínu i v tomto případě.

Akceptováno 
částečně.

Termín pro modernizaci bude prodloužen s ohledem na připomínku 
SMO č. 49., tedy na 3 roky.

125 MF § 20 D 28) K § 20
V souladu s čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme, aby paragraf neobsahoval více jak 6 odstavců, ale byla dána přednost rozdělení dané 
úpravy na více paragrafů.

Akceptováno.

126 MF § 20 D 29) K § 20 odst. 1
Doporučujeme následovné znění odstavce:
„(1) Sociální byty musí sloužit k bydlení domácností v tržním selhání po dobu výkonu služby obecného hospodářského zájmu, nejméně však … let. 
Dostupné byty musí sloužit k nájemnímu bydlení po dobu splácení úvěru, nejméně však … let.“

Akceptováno.

127 MF § 20 D 30) K § 20 odst. 3
Formulace ustanovení je velmi neurčitá, doporučujeme upřesnit.

Vysvětleno. Bude upřesněno v odůvodnění.

128 MF § 20 D 31) K § 20 odst. 8
Nedomníváme se, že je vhodné stanovit nemožnost opakování nebo prodloužení smlouvy v případě, že ani po roce neexistuje zájemce o nájem bytu v tržním 
selhání. S ohledem na charakter úpravy taktéž doporučujeme zvážit začlenění tohoto ustanovení do § 21.

Akceptováno 
částečně.

Text odst. 8 bude upraven následovně: slova "a to bez možnosti jejího 
opakování nebo prodloužení" budou vypuštěna". Na konec odstavce 
bude doplněna věta „Za podmínek podle věty první může příjemce 
podpory nájemní smlouvu s fyzickou osobou, jejíž domácnost není v 
tržním selhání opakovaně uzavřít nebo prodloužit, nejvýše však 
dvakrát po sobě.“

129 MF § 21 D 32) K § 21
Lze očekávat, že přinejmenším po přechodné období bude existovat převis osob (domácností) v tržním selhání nad nabídkou příslušných sociálních bytů. 
Postrádáme proto v návrhu nařízení vlády obdobnou konstataci o transparentním výběru a kritériích nejen pro dostupné, ale také pro sociální bydlení.

Neakceptováno. Považujeme tuto úpravu za nadbytečnou, rozumí se samosebou. U 
dostupných bytů je toto potřeba zdůraznit s ohledem na veřejnou 
podporu.

130 MF § 22 D 33) K § 22 odst. 1
Doporučujeme odstranit první větu, neboť se jeví jako nadbytečná, pakliže je způsob dodržení zásady transparentnosti blíže specifikován ve druhé větě.

Akceptováno.

131 MF příloha D 34) K příloze, bod 3.
Doporučujeme vhodnější způsob členění textu než za pomocí odrážek.

Akceptováno.

132 MF odůvodnění D 35) K odůvodnění – bodu C
V bodu C odůvodnění doporučujeme pro lepší srozumitelnost upravit větu "Cílem podpory smíšených domů – tj. domů se sociálními a dostupnými byty – je 
předcházení vzniku dalších sociálně vyloučených lokalit a mísení různých sociálních skupin." na "Cílem podpory smíšených domů – tj. domů se sociálními a 
dostupnými byty – je předcházení vzniku dalších sociálně vyloučených lokalit a podpoření mísení různých sociálních skupin.".

Akceptováno.

133 MF odůvodnění D 36) K odůvodnění, zvláštní části, odst. 2
V jednotlivých odstavcích, které začínají malým písmenem, doporučujeme tečky za větami nahradit čárkami a každé následující velké písmeno nahradit 
malým písmenem.

Akceptováno.

134 MF RIA D 37) Ke Zprávě RIA, str. 33:
V odůvodnění na str. 33 je uvedeno, že úroková sazba se stanoví vždy ve výši 1 % a je fixní po celou dobu splacení. Toto tvrzení ovšem nekoresponduje s § 
17 odst. 3.

Akceptováno. RIA bude upravena, tak aby korespondovala s návrhem nařízení.
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135 MPSV § 2 odůvodnění 
RIA

Z K § 2, odůvodnění § 2, RIA str. 3
Z navržené definice vyplývá, že tržním selháním je označována situace na straně osoby či domácnosti. S tímto pojetím zásadně nesouhlasíme, neboť v otázce 
sociálního bydlení neselhává osoba či domácnosti nýbrž trh s byty, který selhává v nabídce, tedy je nefunkční či neefektivní tím, že nenabízí bydlení, které 
by mohlo být osobou či domácností využito ve specifických podmínkách. Definici je nutné přepracovat a opravit související ustanovení (např. § 2 písm. d); § 
5 odst. 5 písm. b) a další).
Připomínku podporuje sám předkladatel, když v prvním odstavci bodu A odůvodnění uvádí, že „špatnou bytovou situaci …, není schopen vyřešit trh…“
Dále požadujeme po úpravě definici rozšířit podle odůvodnění na straně 1.
Tato připomínka je zásadní.

Vysvětleno. Definice tržního selhání rozhodně není normativním výrokem 
označujícím selhání osoby či domácnosti za příčinu její nepříznivé 
situace v oblasti bydlení.  Naopak, definice identifikuje tržní selhání v 
oblasti bydlení na úrovni jednotlivých domácností jako jeho 
konkrétní důsledek a projev v dané obci.

136 MPSV § 2 Z K § 2 písm. d)
Nejsou zde uvažovány početné rodiny, které nemohou nalézt byt na běžném trhu. Vhodnější by byl počet osob na m2, protože takto není ani evidentní žádný 
argument, proč by měl být soc. byt menší než dostupný. Nebo alespoň výjimka pro početné rodiny. Zároveň v definici chybí, že by mělo jít o (kvalitativně) 
standardní byt, mimo SVL.
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
částečně.

Horní hranice podlahové plochy bude 120 m2. Současná definice 
SVL se ukázala jako nevyhovující (viz Metodika identifikace tržního 
selhání v oblasti bydlení, Zpráva z pilotního výzkum,u testujícího 
dotazník pro ověření bytové soituace domácnosti za účelem prokázání 
tržního selhání str. 4). Do nařízení vlády bude doplněno, že investiční 
záměr musí obsahovat posouzení, že jeho realizace nepovede k 
segregaci nebo k jejímu prohloubení. 

137 MPSV § 2 Z K § 2 písm. f) a h)
Budováním či zřizováním sociálních a smíšených domů bude docházet k segregaci osob. Tím se může významně prohlubovat sociální vyloučení osob tyto 
domy obývající či významně zvyšovat riziko sociálního vyloučení těchto osob.
Požadujeme navrhovanou úpravu vypustit a upravit související ustanovení.
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Segregaci je zamezeno limity omezující počtu bytů. Mělo by jí být 
předcházeno také kvalitní sociální prací. Do § 5 odst. 5 bude 
doplněno nové písm. c): "zhodnocení, že investiční záměr nepovede k 
prostorovému vyloučení."

138 MPSV § 2 Z K § 2 písm. j), odst. 3
Požadujeme doplnit takto: „nástavba nebo přístavba, kterou vznikne sociální nebo dostupný  byt“
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. V tomto případě jsou upřednostňovány sociální byty vzhledem k 
omezenosti peněžních prostředků. Při hodnocení zacílení bude tato 
možnost zvážena.

139 MPSV § 2 D K § 2 písm. q)
Doporučujeme navázat na výsledky a metodické materiály projektů Ministerstva vnitra „Domovník – preventista“.

Akceptováno. Do RIA bude doplněn  text v pozn., že obsah domovních služeb 
poskytovaných v sociálních domech byl připraven na základě 
výsledků přípravy metodických materiálů v rámci projektu MV 
"Domovník preventista"

140 MPSV § 2 odůvodnění Z K § 2 písm. r) a odůvodnění str. 11
a) Ustanovením došlo k zúžení sociální práce pouze na sociální služby. Ustanovení je nutné přeformulovat tak, aby k tomuto nesprávnému zúžení nedošlo. 
Navrhujeme upravit takto: 
„r) sociální prací poskytování činností sociální práce realizované sociálním pracovníkem dle individuálních potřeb za účelem poskytnutí podpory a pomoci s 
cílem prevence ztráty bydlení a získání bydlení za tržních podmínek.“ 
Tato připomínka je zásadní.

b) Dále požadujeme doplnit, že poskytování činností sociální práce obecními úřady je výkon činností v přenesené působnosti. 
Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno 
jinak.

V § 2 (Vymezení pojmů) bude sociální práce definována nově v 
písmenu s) takto: "s) sociální prací sociální poradenství podle zákona 
o sociálních službách vedoucí k udržení bydlení v sociálním bytě 
nebo získání bydlení na trhu podle individuálních potřeb způsobilé 
domácnosti.".

141 MPSV § 2 D K § 2 písm. n)
Doporučujeme ustanovení provázat s legislativní úpravou bezbariérových bytů/budov (zejména vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, příloha 1) nebo důsledněji rozpracovat, neboť stanovení pouze tří kritérií se jeví jako neúčelné a 
nedostatečné. Obdobné požadavky by měly být kladeny i na společné prostory těchto budov.

Vysvětleno. Vysvětlení bude doplněno do odůvodnění. Cílem zavedení nového 
pojmu do nařízení vlády je zjednodušení stavebně technických 
požadavků tak, aby odpovídalo prinicipům univerzálního designu a 
aby výstavba těchto bytů byla pro investory akceptovatelnější z 
hlediska nižších pořizovacích nákladů.

142 MPSV § 7 Z K § 7 písm. e) 
Zde se upravuje, že při výstavbě sociálních bytů podle § 2 písm. j) bodů 2 a 3 může být v rámci jedné žádosti podpořeno nejvýše 5 sociálních bytů. Pokud 
by toto ustanovení mělo vylučovat žadatele, kteří např. chtějí na více domů ve městě přistavět podlaží a v nich umístit sociální byty, nemůžeme s ním 
souhlasit. Podle našeho názoru by takoví žadatelé neměli být omezováni. Nejlepší řešení pro začleňování je, pokud dochází k sociálnímu mixu v 
nesegregovaných lokalitách. Dobrou praxí tedy je vybudování ojedinělých sociálních bytů v různých domech v obci, tímto ustanovením je však tato praxe 
znemožněna. Požadujeme je vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Na více domů bude potřeba více žádostí. 1 dům (č.p.) = 1 žádost. 
Jinak administrativně neproveditelné.
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143 MPSV § 7 Z K § 7 písm. f) 
Podle tohoto ustanovení, může v případě modernizace vzniknout pouze sociální nebo smíšený dům.
Podle našeho názoru se jedná o zbytečné eliminační kritérium pro rekonstrukci dostupných bytů, které by pomohly na trhu s byty, které není ani 
zdůvodněno.
Tato připomínka je zásadní.

Vysvětleno. Vzhledem k omezenému rozpočtu SFRB je třeba zacílit podporu na 
sociální bydlení, případně k tvorbě sociálního mixu v podobě 
smíšených domů. Doplníme do odůvodění.

144 MPSV § 8 Z K § 8
Jako uznatelný výdaj chybí u sociálního bytu náklady na základní vybavení bytu. Požadujeme doplnit.
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Viz připomínka č. 39: Vybavení bytu bude zahrnuto do uznatelných 
výdajů.
Do ustanovení § 8 bude doplněn nový odstavec 4, který bude znít: 
"Způsobilými náklady jsou kromě základního vybavení bytu též 
digestoř a vestavěné spotřebiče nebo vestavěný nábytek, jsou-li 
součástí investičního záměru."

145 MPSV § 10 
odůvodnění RIA

Z K § 10 odst. 1) a odůvodnění k § 10, RIA kapitola 1.5
a) Podle tohoto ustanovení „spolu s výzvou bude na internetových stránkách Fondu zveřejněn postup pro ověření tržního selhání domácností“. Tento 
„Postup“ však není součástí návrhu, a to ani v tezích. Pokud má být odkaz na něj obsažen v předmětném ustanovení, je nutné, aby byl předložen společně s 
návrhem nařízení vlády. V opačném případě se k tomuto ustanovení nelze kvalifikovaně vyjádřit. 
Tato připomínka je zásadní. 
b) Totéž platí také o v odůvodnění uváděné existenci Metodiky identifikace tržního selhání v oblasti bydlení, přesto, že se na ni v předloženém materiálu v 
ustanovení odkazuje. Na metodiku také významným způsobem odkazuje RIA Připomínáme, že MPSV dlouhodobě a opakovaně této Metodice uplatňuje 
zásadní připomínky.  . 
Požadujeme materiál o Metodiku doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Fond zveřejní na svých internetových stránkách dotazník, který lze 
použít na hodnocení způsobilých domácností.

146 MPSV § 10 D K § 10 odstavec 3
Navrhujeme, aby o ukončení výzvy Fond informoval minimálně 60 dní před jejím ukončením, nikoliv pouze 30 dní.

Neakceptováno. Nesouhlasíme s prodloužení lhůty na 60 dní. V případě, že se sejde 
více žádostí s větším finančním požadavkem, tak další dva měsíce 
budou znamenat další nadpožadavky, které nebudou uspokojeny. 
Pravděpodobně budou stejně vypisovány uzavřené výzvy každý rok 
(dle schváleného rozpočtu) a tam bude přesně stanoveno od kdy- do 
kdy příjem žádostí probíhá. Průběžná výzva, v rámci, které by byla 
využitelná doba pro informování o uzavření výzvy, je reálná pouze v 
případě, že ze státního rozpočtu obdrží SFRB garanci dostatečných 
finančních zdrojů na více období nebo v případě, že nebude o 
program zájem.

147 MPSV § 14 D K § 14
Kromě průměrné ceny nákladů stavebních prací podle ČSÚ doporučujeme vzít v potaz také ceny obvyklé v dané lokalitě.

Neakceptováno. MMR zvažovalo tuto možnost, ale v rámci porovnání obdobnými 
nástroji ve velikostně srovnatelných státech střední Evropy 
(Rakousko, Slovensko, Maďarsko) od tohoto záměru ustoupilo. V 
nařízení vlády uvedený mechanismus je de facto průměrem, který by 
v případě výjimečných cen mohl v nižším regionálním měřítku, nežli 
je území ČR vést ke zkreslení vyhlášených hodnot pro nárok na 
dotaci nebo úvěr. Tyto hodnoty jsou uváděny bez ceny pozemku, 
čímž regionální diferenciace je výrazně potlačena.

148 MPSV odůvodnění RIA Z K odůvodnění k § 20 odst. 3 (4. odstavec textu) a RIA kapitola 1.5
Návrh odůvodnění uvádí: „… klienta při řešení jeho problémů.“
Výše uvedený text požadujeme upravit takto: „…klienta při řešení jeho nepříznivé sociální situace problémů.“.
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.

149 MPSV § 20 
odůvodnění

Z K § 20 odst. 4 a odůvodnění 
Z ustanovení nevyplývá princip svobodného rozhodnutí a dobrovolné spolupráce se sociálním pracovníkem, což jsou základní principy sociální práce.
Požadujeme úpravu nebo vysvětlení v odůvodnění, že pod výrazem „musí být dostupná“ není myšlena povinná spolupráce.
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Do odůvodnění bude doplněno, že dostupnost musí být obcí 
zajištěna.
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150 MPSV § 21 
odůvodnění RIA

Z K § 21 odst. 1 a odůvodnění k § 21; RIA str. 32 kapitola sociální byty
Je nepřípustné zavazovat k povinné spolupráci se sociálním pracovníkem. Jedná se o porušení jednoho ze základních principů sociální práce.
Nařízení „povinné sociální práce“ také není v souladu s Listinou základních práv EU, která v čl. 34 odst. 3 uvádí, že „…za účelem boje proti sociálnímu 
vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení … s cílem zajistit důstojnou existenci pro všechny, kdo 
nemají dostatečné prostředky.“
Nehledě na to, že u některých skupin osob nebude možné jejich nepříznivou bytovou situaci možné ani s podporou činností sociální práce řešit, typicky 
například osamělý senior či zdravotně postižená osoba, u níž by jediným řešením bylo zvýšení příjmů, které však nelze zvýšit vlastní prací (v případě, že 
osoba čerpá příslušné sociální dávky). V takových situacích nemá sociální práce nástroje, které by vyřešily riziko ztráty bydlení nebo nástroje, kterými by 
došlo k získání bytu na běžném trhu s byty. 
RIA dále uvádí, že při prodloužení nájemní smlouvy nemusí být sociální práce „povinná“, což ale nařízení vlády neuvádí. 
Požadujeme vypustit nebo přeformulovat na právo využít podpory sociální práce. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Od akceptování připomínky bylo upuštěno pro zásadní nesouhlas ze 
strany SMO. 
Jedná se o povinnost přijmout sociální práci pouze v některých 
případech při uzavírání nájemní smlouvy k sociálnímu bytu, kde bude 
vyhodnoceno obcí, že je nezbytná pro udržení bydlení dané osoby. 
Nejedná se o obecnou povinnost stanovenou všem, protože nelze 
předpokládat, že všechny domácnosti budou nutně potřebovat 
sociální práci.                                                                                

151 MPSV § 21 Z K § 21 odst. 2
V tomto ustanovení je nutno doplnit, jakou kvalifikaci musí splňovat osoba, která bude ověřovat. Tu část zjišťování, která nese znaky sociálního šetření, smí 
podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zjišťovat pouze sociální pracovník. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  Posuzování bude provádět sociální pracovník.

152 MPSV § 21 
odůvodnění

Z K § 21 odstavec 3 – k odůvodnění
Žádáme o přeformulování textu tak, aby z něj vyplývalo, že posuzována bude „celková situace nájemce“ nikoli „nájemce“ a posuzován bude soulad „celkové 
situace nájemce“ s kritérii nikoli, že „musí nájemce vyhovovat kritériím“.  
Předkladatelem navrhovaná formulace znevažuje lidskou důstojnost osob.
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky.

153 MPSV § 21 
odůvodnění

Z K § 21 odst. 4) a k odůvodnění § 21
Požadujeme doplnění ustanovení, aby hodnocení bylo maximálně objektivní a postihovalo všechny oblasti života osoby či domácnosti. S ohledem na různé 
životní situace požadujeme také místo maximální délky nájemní smlouvy stanovit minimální délku nájemní smlouvy.
Navrhujeme toto znění:
„(4) Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou, alespoň však na 1 rok s možností jejího opakovaného prodloužení po posouzení konkrétní situace 
nájemce, včetně realizace sociálního šetření sociálním pracovníkem.“
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Spodní hranice u nájemní smlouvy se nechává na obci. 
Viz přip. 45.: Kolik času bude potřebovat obec na posouzení je na 
jejím uvážení. 
V NV je možnost prodloužení, nikoliv povinnost. Obce podle 
dřívějších jednání požadují co nejvíce rozhodovacích pravomocí při 
obsazování bytů. Metodika by byla zásahem do samostatné 
působnosti obcí. Při posuzování zda bude nájemní smlouva 
prodloužena se posuzuje jen "konkrétní situace nájemce", nikoliv 
tržní selhání jako při vstupu do nájemního vzahu. 

154 MPSV příloha Z K příloze, str. 15, úvod textu a bod 1. Typ bydlení
Chybí posouzení sociální situace domácnosti, stejně jako kategorie domácností ohrožených ztrátou bydlení. Požadujeme doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Příloha konkretizuje oblasti dalšího znevýhodnění, které musí 
příjemce podpory posoudit, aby mohl ověřit situaci domácnosti v 
oblasti bydlení. Předmětem tohoto posouzení nejsou důvody, které k 
situaci  domácnosti v oblasti bydlení vedly. Z připomínky není jasné, 
co konkrétně navrhovatel má na mysli sociální situací domácnosti, tj. 
co je obsahem pojmu "sociální situace" nad rámec tržního selhání.

155 MPSV příloha Z K příloze, k bodu 2. Specifické požadavky na bydlení z důvodu zdravotního omezení
a) Nadpis požadujeme upravit s ohledem na možné zacházení s citlivými zdravotními údaji, pokud by znění nebylo upraveno.
Tato připomínka je zásadní.
b) Požadujeme nadpis doplnit takto: „Specifické technicko-stavební požadavky na bydlení z důvodu zdravotního omezení“.
Tato připomínka je zásadní.
c) Požadujeme úpravu textu věty první takto: „V případě možných specifických nároků na bydlení domácnosti, jejíž člen je osobou se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace z důvodu prokazatelné invalidity nebo jiného zdravotního omezení se posuzuje speciální technicko-stavební bytová potřeba s tím 
související.“
Pojem „prokazatelná invalidita“ není upraven žádným právním předpisem, tudíž není znám jeho obsah. Pokud by se výkladem dospělo k tomu, že by 
zásadní skutečností mělo být přiznání invalidity, nemusí to vyjadřovat skutečnou potřebu specifických úprav. I osoby, které např. dosud nežádaly o invalidní 
důchod, mohou specifické potřeby mít.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
částečně.

a) Změnou nadpisu se nic nevyřeší. Jde o rozvedení ustanovení § 2 
písm. a).   
b) Do textu bude doplněno "stavebně-technické".  
c) Text bude vypuštěn.
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156 MPSV příloha Z K příloze str. 16, bod 4. Přiměřenost bytu s ohledem na počet členů domácnosti
a) Maximální velikost sociálního bytu měla být stanovena na počet osob na m2, nikoliv maximální plochou bytu.
Tato připomínka je zásadní. 

b) K tabulce 1 a 2
U obou tabulek doporučujeme posunout tmavou část o 1 buňku doleva, tj. posunout hranici přelidněnosti o 1 stupeň. 
Dle analýzy spol. Median je pod 15m2 nevyhovující bydlení. (počítají tzv. spotřební jednotku) Analýza viz: 
http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/analyzy-cz#Analyza_dopady.
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
jinak.

a) Jedná se hodnocení přelidněnosti stávajícího bytu, nikoliv o 
velikost sociálního bytu.  § 21/3 bude upraven následovně: "Při 
uzavření nájemní smlouvy musí být dodržena přiměřená podlahová 
plocha sociálního bytu ve vztahu k počtu členů domácnosti podle 
tabulky č. 1 přílohy k tomuto nařízení nejméně v kategorii 
minimálního standardu a nejvýše v kategorii standardu."   V 
návaznosti na řešení přiměřenosti bytu i v průběhu jeho užívání bude 
§ 21 odst. 4 znít: "Nájemní smlova se uzavře na dobu určitou, nejdéle 
však na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení po 
posouzení konkrétní situace nájemce. Pro prodloužení nájemní 
smlouvy platí odstavec 3 přiměřeně s ohledem na možnosti obce."
b) tabulka doporučené obsazenosti je převzata z certifikované 
metodiky Sociální bydlní, příprava projektů (12/2017) 

157 MPSV příloha D K příloze, k bodu 4, tabulka 2, druhý řádek, sloupec 5
Chybí vyznačení šedou barvou v zóně přelidnění

Akceptováno.

158 MPSV příloha 
odůvodnění

Z K příloze, jejímu odůvodnění str. 19 a RIA str. 3
Z přílohy ani jejího odůvodnění není jasný přesný smysl jejího obsahu, a to zejména ve vztahu k metodice/dotazníku tržního selhání. 
Sama o sobě příloha, respektive zjišťované údaje, rozhodně nevypovídají o celkové situaci osoby či domácnosti, stejně jako má-li se jednat o doplnění 
situace spojené s nízkým příjmem, rozhodně nezohledňuje kontext a celou nepříznivou sociální situaci osob/domácností. 
Ostatně sám předkladatel v RIA uvádí, že příčiny nepříznivé sociální situace spojené s bydlením mohou být multifaktoriální. 
Požadujeme dopracovat. 
Tato připomínka je zásadní.

Vysvětleno. Viz připomínka č 154.
Příloha konkretizuje oblasti dalšího znevýhodnění, které musí 
příjemce podpory posoudit, viz odůvodnění k příloze. Podrobnější 
postup pro ověření tržního selhání bude zveřejněn spolu s výzvou, jak 
je uvedeno v textu nařízení vlády.

159 MPSV odůvodnění Z K obecné části odůvodnění, k bodu D. str. 4
V této části se mj. uvádí: „Nebude-li v obcích dostupná kvalitní sociální práce, může docházet ke snížení cenové úrovně nemovitostí v lokalitě se sociálními 
byty pořízenými podle nařízení.“
K tomuto textu připomínáme, že sociální práce není realizována za tímto účelem, respektive její principy a činnosti nesměřují k udržení nebo zvyšování 
cenové úrovně nemovitostí. Dostupnost a kvalita sociální práce má pozitivní vliv na kvalitu života osob a je jedním ze základních nástrojů sociálního 
začleňování a prevence sociálního vyloučení. 
Požadujeme vypuštění věty nebo její přeformulování. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. V odůvodnění i v RIA bude vypuštěno.

160 MPSV odůvodnění RIA D K obecné části odůvodnění, k bodu D a RIA kapitola 1.2.4
Odůvodnění a RIA vůbec neuvádějí náklady na dostupnost a kvalitu výkonu sociální práce realizované v souvislosti s nabídkou podpory a pomoci osobám 
užívajícím sociální či dostupné bydlení a osobám ohroženým ztrátou bydlení.
Náklady na státní rozpočet je nutné uvést. Sám předkladatel v RIA uvádí: „…nízká dostupnost sociální práce (a to z důvodu nedostatku jak finančních 
prostředků, tak personálních kapacit na úrovni obcí).“ Lze totiž reálně očekávat zvýšenou poptávku dostupnosti sociální práce realizované obecními úřady.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.

161 MPSV odůvodnění Z K obecné části odůvodnění, k bodu F
Vzhledem k tomu, že návrh nařízení vlády uvádí také poskytování činností sociální práce, požadujeme doplnit tento bod o zacházení s údaji v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Bude doplněno do odůvodnění první věta za slova "v tržním selhání" 
"a povinnosti zajistit dostupnost sociální práce"…

162 MPSV RIA D K RIA, kapitola 1.4 Identifikace dotčených subjektů
V souladu s nabídkou sociální práce za účelem řešení individuálních potřeb osob v nepříznivé sociální situaci je nutné doplnit kapitolu o obecní úřady v 
rámci výkonu sociální práce v přenesené působnosti
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Sociální práce není předmětem tohoto nařízení a obce, jako 
provozovatelé sociálního bydlení jsou v RIA uvedeny.

163 MPSV RIA Z K RIA, varianta 2, str. 31
V navrženém textu se uvádí: „Tržní selhání na úrovni osob/domácností posuzuje obec s přihlédnutím zejména k místním poměrům a podmínkám na svém 
území.“
Uvedený text požadujeme doplnit o zejména přihlédnutí k nepříznivé sociální situaci osoby/domácnosti.
Navrhujeme upravit takto: „Tržní selhání na úrovni osob/domácností posuzuje obec s přihlédnutím zejména k jejich nepříznivé sociální situaci a k 
místním poměrům a podmínkám na svém území.“
Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno. Text bude upraven: "Tržní selhání na úrovni osob/domácností 
posuzuje obec s přihlédnutím zejména k jejich nepříznivé situaci v 
oblasti bydlení a k místním poměrům a podmínkám na svém území.“
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164 MPSV RIA Z K RIA kapitola 1.6.1
K textu: „Z pohledu samosprávy obce je z výše uvedených důvodů (tj. v jejich zájmu) racionální vytěsnit problémové nájemce z obecních bytů a pokrýt 
jejich tržní náklady na bydlení cestou sociálních dávek, které plně hradí stát.“
Text je potřeba přeformulovat, navržené znění je diskriminační vůči nájemcům, není definováno, kdo a proč  je problémovým nájemníkem (sloveso 
„vytěsnit“ má sankční význam), využívání nepojistných sociálních dávek na bydlení nelze předem takto účelově predikovat. 

Navrhujeme tuto úpravu textu:
„Z pohledu samosprávy obce je z výše uvedených důvodů (tj. v jejich zájmu) racionální trvat na dodržování zákonných povinností nájemců obecních bytů, a 
to například prostřednictvím nabídky výkonu činností sociální práce s nájemníky, kteří porušují či nedodržují povinnosti nájemce, sociální pracovník může 
navázat s nájemcem spolupráci, a to včetně zjištění, zda nemá nárok na nepojistné sociální dávky na bydlení a ve spolupráci s Úřadem práce tak v případě, 
kdy není pravidelně hrazeno nájemné, využít například institut zvláštního příjemce – tedy úhradu nájemného přímo k rukám samosprávy obce.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Text bude upraven a slovo "vytěsní" bude nahrazeno jinou formulací, 
např. "nezabývají se problematickou situací nájemců".

Z pohledu samosprávy obce je z výše uvedených důvodů (tj. v jejich 
zájmu) racionální trvat na dodržování zákonných povinností nájemců 
obecních bytů a ukončit smlouvy s těmi, kteří porušují či nedodržují 
povinnosti nájemce. 

165 MPO § 2 D k § 2, bod d) a e) 
doporučujeme, z hlediska standardů pro bydlení, vycházet z vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příp. normy ČSN 73 4301 Obytné 
budovy, která stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov (nezávazné).

Akceptováno. Z pohledu standardů pro bydlení předkladatel samozřejmě vychází z 
vyhlášky č. 268/2009 Sb o technických požadavcích na stavby. Pro 
zdůraznění této skutečnosti, bude doplněno do odůvodnění.

166 MPO § 2 D k § 2, bod f) poslední část věty upravit, tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o sociální zařízení pouze pro domovníka nebo sociálního pracovníka Akceptováno. Text bude upraven podle obdobné připomínky MF, tak že bude 
vypuštěno písmeno "s" za slovy "12 sociálními byty,". Dále bude lépe 
vysvětleno v odůvodnění.

167 MPO RIA, tab. 3 D RIA, tab. 3
Doporučujeme setřídit dle krajů/abecedně, takto značně nepřehledné

Neakceptováno. Tabulka v Příloze č. 5 k RIA je převzatá z Metodiky tržního selhání. 
V prvním sloupci je řazení podle počtu obyvatel – sestupně. Jedná se 
tedy o pořadí s absolutně vyšším počtem obyvatel v tržním selhání. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstup z uvedené metodiky, 
doporučuji jiné seřazení neprovádět.
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