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1 MZE Odůvodnění D

Na str. 2 posledním odstavci kapitoly IV. doporučujeme slova „který bude ukončen a nahradit jej má právě Finanční nástroj IROP“ vypustit, neboť je obsahově duplicitní k předchozímu textu. 

Akceptováno
Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

2 ÚV-LRV ZZ RIA Z

Definice problému je pojata formálně bez podložení daty. Mělo by být uvedeno, proč existující nabídka poskytovaná soukromým sektorem (bankami) či stávající skladba dotačních titulů je pro řešení 
problému nedostatečná. Vzhledem k tomu, že se očekává, že nový úvěrový nástroj částečně nahradí i dosavadní úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby, 
ZZ RIA by měla obsahovat i vyhodnocení jeho účinnosti.  Akceptováno

Do kapitoly 1. 2 „Definice problému“ byly doplněny důvody pro zavedení alternativní  formy 
financování a vysvětlení, proč je nevhodnější formou finanční nástroj, který bude poskytovat 
zvýhodněné úvěry. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

3 ÚV-LRV ZZ RIA D
ZZ RIA se nijak nevěnuje dopadům na sektor, který standardně úvěry poskytuje, tj. bankovnictví a zprostředkovaně i na subjekty, které na nový úvěrový nástroj nedosáhnou. Doporučujeme doplnění 
potenciálních dopadů, či vysvětlení, proč k nim nebude docházet buď v části hodnocení rizik, nebo dotčených subjektů. Akceptováno

V kapitole 1. 2 „Definice problému“ byly doplněny informace o původním vyhlášení VZ a závěry z 
individuálních tržních konzultací s potencionálními dodavateli.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

4 ÚV-LRV ZZ RIA D

Varianta 2 předpokládá náklady na FN IROP, jehož zřízení je pro implementaci FN IROP nezbytné, které však dle předkladatele nelze vyčíslit. Doporučujeme doplnit alespoň odhadovaný rozsah či 
řád, ve kterém je předkladatel očekává. Obdobně varianta 1 (nulová varianta) předpokládá, že případné suplování FN IROP národním dotačním programem bude mít „velký dopad na státní rozpočet“. 
Doporučujeme opět blíže specifikovat. Akceptováno

Do kapitoly 3. 2 „Náklady“ a 3. 4 „Vyhodnocení nákladů a přínosů variant“ byla doplněna věta 
popisující, jak budou náklady na FN IROP vyčísleny. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

5 ÚV-LRV ZZ RIA D
Doporučujeme v části 6 ZZ RIA doplnit indikátory přezkumu účinnosti regulace. Stanovení indikátorů je důležité pro určení, jaký výsledek a jaké konkrétní dílčí skutečnosti cílového stavu budou 
považovány za úspěšné či neúspěšné dosažení cíle právní úpravy. Akceptováno V kapitole 6. „Přezkum účinnosti regulace“ bylo doplněno vyhodnocení konečných indikátorů.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

6
Jihomoravský 

kraj § 4 Z

Doplnit mezi Žadatele o poskytnutí úvěru – Stavební bytové družstvo

Neakceptováno

Bytové družstvo, resp. stavební bytové družstvo, není třeba zvláště uvádět mezi žadateli o poskytnutí 
úvěru, neboť bytové družstvo je již zahrnuto v ostatních kategoriích žadatelů, a může být tedy 
žadatelem, je-li vlastníkem či spoluvlastníkem bytového domu. Tato skutečnost je explicitně uvedena i v 
odůvodnění.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

7
Jihomoravský 

kraj § 9 odst. 2 Z Způsobilé náklady – BOZP v průběhu stavby Neakceptováno Tyto náklady jsou již zahrnuty mezi způsobilými náklady, a to v rámci § 9 odst. 2 písm. c). 
Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

8 ÚOHS Obecně Z

Nařízení vlády počítá s poskytováním úvěrů na základě čl. 39 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, v platném znění (dále jen „GBER“), případně 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“). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) má vážné pochybnosti o možnosti aplikace čl. 39 GBER v případě
úvěrů na energetickou modernizaci bytových domů poskytovaných Státním fondem rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“) vlastníkovi bytového domu, společenství vlastníků jednotek bytového domu,
nebo spoluvlastníkům bytového domu v podobě, s jakou počítá navrhované nařízení vlády. Podle odst. 4 čl. 39 se podpora poskytuje v podobě finanční dotace, kapitálové investice, záruky nebo půjčky
a je určena fondu energetické účinnosti nebo jinému finančnímu zprostředkovateli, kteří ji v plné výši předají dále konečným příjemcům, tj. vlastníkům nebo nájemníkům budov. Navrhované nařízení
vlády počítá s poskytováním úvěrů přímo konečným příjemcům, tj. vlastníkům nebo nájemníkům budov prostřednictvím SFRB. Z důvodové zprávy k nařízení vlády vyplývá, že za účelem realizace
Finančního nástroje IROP bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení za účelem výběru správce Finančního nástroje IROP, ale jelikož nepřišla žádná nabídka, veřejná zakázka byla zrušena a realizace
Finančního nástroje IROP bude realizována prostřednictvím SFRB. Z důvodové zprávy nicméně není Úřadu zřejmé, zda se vyhlášené výběrové řízení vztahovalo pouze k realizaci opatření, které
upravuje navrhované nařízení vlády (úvěry na energetickou modernizaci bytového fondu), či k širšímu okruhu opatření, která mají být z IROP financována. Nabízí se otázka, zda v případě vypsání
otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení pouze pro účely realizace opatření, nyní upraveného v navrhovaném nařízení vlády, by byly nějaké nabídky, z nichž by bylo možné
vybrat tu nejvhodnější, podány. Svěření realizace opatření SFRB napřímo z důvodu nepředložení žádných nabídek v rámci vypsaného výběrového řízení, tak jako tak, nemusí být podle názoru Úřadu v
souladu s pravidly veřejné podpory. V navrhovaném nařízení vlády, ani důvodové zprávě totiž není nijak doloženo, že by SFRB splňovalo podmínky odst. 8 a 9 čl. 39 GBER kladené na finančního
zprostředkovatele. Je přitom otázkou, zda SFRB v navrhovaném opatření nevystupuje pouze jako subjekt pověřený státem k provádění opatření jménem státu (tj. jako „prodloužená ruka státu“). Bez
zapojení finančního zprostředkovatele/fondu energetické účinnosti by čl. 39 GBER nebylo možné aplikovat. Podle čl. 2 bodu 79) GBER se „pověřeným subjektem“ rozumí Evropská investiční banka
a Evropský investiční fond, mezinárodní finanční instituce, jejímž podílníkem je členský stát, nebo finanční instituce usazená v členském státě, jejímž úkolem je plnit veřejný zájem pod kontrolou
orgánu veřejné moci, veřejnoprávního subjektu nebo subjektu soukromého práva pověřeného výkonem veřejné služby; pověřený subjekt může být vybrán nebo přímo jmenován v souladu s
ustanoveními směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby nebo následnými právními předpisy, jež tuto směrnici zčásti či zcela
nahradí. „Finančním zprostředkovatelem“ se podle čl. 2 bodu 34) GBER rozumí finanční instituce bez ohledu na její formu a vlastnictví, včetně fondu fondů, investičních fondů soukromého kapitálu,
veřejných investičních fondů, bank, mikrofinančních institucí a záručních společností. 
Z čl. 39 GBER odst. 8 a 9 vyplývá následující. 
Finanční zprostředkovatel musí být spravován podle komerčních zásad a jeho rozhodování
o financování musí být orientováno na zisk. Takový stav se předpokládá, jestliže finanční zprostředkovatel splňuje tyto podmínky: 
a) je ze zákona nebo na základě smlouvy povinen jednat s péčí řádného hospodáře a v dobré víře
a vyhýbat se střetu zájmů; použijí se osvědčené postupy a regulatorní dohled; 
b) jeho odměna odpovídá tržním podmínkám. Má se za to, že je tento požadavek splněn, je-li správce vybrán prostřednictvím otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení podle
objektivních kritérií, jimiž je hodnocena praxe, odborné znalosti a provozní a finanční způsobilost; 
c) jím pobíraná odměna musí být vázána na výkon nebo se musí podílet na části investičních rizik tím způsobem, že spoluinvestuje vlastní zdroje, tak aby bylo zajištěno, že jsou jeho zájmy trvale

     
Vysvětleno, Akceptováno

  j    (   j  p p  )   y    
vypořádání této zásadní připomínky předkladatelem vysvětleno, že vzhledem k charakteru nařízení 
vlády není možné, aby byl jeho rozsah zcela shodný s rozsahem zadávacích podmínek předkladatelem 
vyhlášené veřejné zakázky, a to zejména z toho důvodu, že se jedná o právní předpis a následně také z 
toho důvodu, že SFRB již plní (je povinen plnit) některé ze zadávacích podmínek bez dalšího, neboť se 
jedná o povinnosti vyplývající pro SFRB z jiných právních předpisů. Předkladatelem bylo dále 
vysvětleno, že SFRB není v pozici "prodloužené ruky státu", ale že naopak naplňuje podmínky 
stanovené čl. 39 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, v platném 
znění (dále jen „GBER“) pro finančního zprostředkovatele. Dále bylo připomínkovému místu 
vysvětleno, že dojde k vyhlášení výzvy ŘO IROP a následně k výběru finančního zprostředkovatele ve 
smyslu čl. 2 odst. 6 GBER. SFRB, jako vybranému finančnímu zprostředkovateli bude svěřeno 
provádění úkolů FN IROP. Bude mu poskytnuta podpora (dotace) v souladu s § 14 rozpočtových 
pravidel a dále podle § 12 v režimu programového financování proběhne vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, v jehož Podmínkách budou specifikovány povinnosti a další nezbytné náležitosti pro 
výkon správy FN IROP. Tento proces bude z hlediska hmotněprávní kvalifikace SFRB jako finančního 
zprostředkovatele v souladu s čl. 39 odst. 8 GBER, a to z toho důvodu, že v případě výběru SFRB 
nebude aplikováno připomínkovým místem navrhované ustanovení čl. 39 odst. 8 písm. a) GBER, neboť 
v případě výběru SFRB nebude vybírán správce finančního zprostředkovatele, ale bude jako správce FN 
využit SFRB, jako existující zákonem zřízená právnická osoba, která z povahy věci ani správcem 
disponovat nemůže. Povinnost finančního zprostředkovatele disponovat správcem není nikde v nařízení 
GBER upravena. Připomínkovému místu bylo nadále vysvětleno, že stanovený postup bude v souladu s 
čl. 39 odst. 9 GBER, a to z toho důvodu, že SFRB splňuje podmínky uvedené v čl. 39 odst. 9 písm. a), 
d) a e) GBER, podmínku uvedenou v čl. 39 odst. 9 písm. b) GBER z toho důvodu, že nebude vybírán 
správce finančního zprostředkovatele a podmínku uvedenou v čl. 39 odst. 9 písm. c) GBER z toho 
důvodu, že z povahy samotného návrhu nařízení vlády a vztahu ŘO IROP a SFRB bude zajištěn účel 
tohoto ustanovení, a sice trvalý soulad zájmů obou subjektů. Předkladatel akceptoval část této 
připomínky v podobě úpravy výše stanovené odměny, která bude určena dle limitů z čl. 13 odst. 3 písm. 
c) Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014. Toto ustanovení 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

9 ÚOHS § 8 Z

Podle bodu 7 čl. 39 GBER podpora na zvýšení energetické účinnosti musí aktivovat dodatečné investice od soukromých investorů, jejichž výše musí dosahovat alespoň 30 % z celkových finančních 
prostředků poskytnutých na daný projekt. Poskytuje-li podporu fond energetické účinnosti, lze soukromé investice aktivovat na úrovni tohoto fondu nebo projektů ke zvýšení energetické účinnosti s 
cílem dosáhnout celkového podílu soukromých investic ve výši nejméně 30 % z celkových finančních prostředků poskytnutých na daný projekt. Nezávislí soukromí investoři musí být vybráni 
prostřednictvím otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení, které je vedeno v souladu s použitelným právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a jehož cílem je uzavřít 
pro jiné investice, než jsou záruky, odpovídající ujednání o sdílení rizik a odměny s tím, že asymetrickému sdílení zisku je dávána přednost před stanovením horního limitu ztráty za účelem ochrany 
investice (Downside Protection). Nejsou-li soukromí investoři vybráni prostřednictvím takovéhoto řízení, musí přiměřenou míru rentability (fair rate of return) investic soukromých investorů určit 
nezávislý znalec vybraný prostřednictvím otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení. „Nezávislým soukromým investorem“ se podle čl. 2 bodu 72) GBER rozumí soukromý 
investor, který není společníkem způsobilého podniku, do nějž investuje, včetně business angels a finančních institucí, a to bez ohledu na jejich vlastnictví a v míře, v níž nesou plné riziko své 
investice. Při založení nové společnosti se má za to, že jsou soukromí investoři včetně zakladatelů na této společnosti nezávislí. Úřad má pochybnost, zda ustanovením § 8 odst. 4 nařízení vlády je 
zajištěn soulad opatření s bodem 7 čl. 39 GBER, tj. s požadavkem na aktivizaci 30 % z celkových finančních prostředků poskytnutých na daný projekt od soukromých investorů. Je otázkou, zda 30 % 
z celkových finančních prostředků poskytnutých na daný projekt musí být aktivováno právě od nezávislých soukromých investorů nebo soukromých investorů, u nichž přiměřenou míru rentability 
jejich investic určí nezávislý znalec vybraný prostřednictvím otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení, či zda je dostačující, že minimálně 30 % nákladů v položkovém 
rozpočtu nebude pokryto poskytnutým úvěrem, jak předpokládá nařízení vlády. Z předloženého nařízení vlády, ani důvodové zprávy přitom není jasné, zda náklady nepokryté úvěrem budou hrazeny 
nezávislými soukromými investory/soukromými investory, u nichž přiměřenou míru rentability jejich investic určí nezávislý znalec vybraný prostřednictvím otevřeného, transparentního a 
nediskriminačního výběrového řízení, samotnými žadateli o úvěr nebo z jiných (a v tom případě jakých?) zdrojů. V případě, že by opatření nesplňovalo všechny požadavky čl. 39 GBER, stejně jako 
všechny relevantní podmínky obecné části (kapitoly I a II) GBER, čl. 39 GBER by nebylo možné aplikovat. Vzhledem k tomu, že s aplikací článku 39 GBER nejsou dostatečné zkušenosti a s ohledem 
na nejasnosti uvedené výše, doporučujeme, aby opatření bylo prostřednictvím Úřadu ještě ve fázi jeho přípravy konzultováno s Evropskou komisí. V případě, že možnost aplikace čl. 39 GBER bude ze 
strany Evropské komise potvrzena, důvodovou zprávu bude potřeba doplnit tak, aby bylo (s ohledem na výše uvedené) zjevné, že podmínky čl. 39, zejména právě bodu 7 – 9 jsou splněny. V případě, 
že by se ukázalo, že opatření podmínky GBER nesplňovalo, Úřad doporučuje opatření realizovat v režimu podpory malého rozsahu (de minimis) podle nařízení č. 1407/2013, s jehož využitím nařízení 
vlády ostatně též počítá. 

Akceptováno

Předkladatel tuto problematiku analogicky srovnal s čl. 21 odst. 2 a 10 GBERu. V čl. 39 odst. 7 se totiž 
nikde o nezávislém soukromém investorovi nehovoří, nic tedy dle definice tohoto pojmu a contrario 
nebrání tomu, aby soukromou investici ve výši oněch 30 % zajistil jako soukromý investor přímo 
příjemce. O nezávislém soukromém investorovi se hovoří až v čl. 39 odst. 8 písm. b), což je v kontextu 
výše uvedeného z hlediska koncepce předpisu nejednoznačné ustanovení, a to navíc v kombinaci s 
návratem k pojmu „soukromí investoři“ ve větě druhé tohoto odstavce. Z povahy věci nelze 
„soukromého investora“ vybírat v otevřeném transparentním a nediskriminačním výběrovém řízení, 
neboť každý „soukromý investor“, který není „nezávislým soukromým investorem“ je na základě 
definice pojmu „nezávislý soukromý investor“ uvedené v čl. 2 odst. 72 GBERu společníkem podniku, 
do kterého plyne předmětná investice. Není proto možné takového „soukromého investora“ vybírat v 
otevřeném transparentním a nediskriminačním výběrovém řízení.  Samotná kauzalita čl. 39 odst. 8 
písm. b) věta druhá je proto nelogická, a tudíž neaplikovatelná. Smysl postrádá toto ustanovení také z 
toho důvodu, že vlastně ukládá každému společníkovi předmětného podniku (v našem případě mnohdy 
výhradnímu vlastníkovi), aby přiměřenou míru rentability jeho investice určil nezávislý znalec vybraný 
prostřednictvím otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení. Na základě výše 
zmíněné argumentace v podobě výkladu ustanovení GBER trvá předkladatel na zachování původního 
znění návrhu nařízení vlády s tím, že se aktivace investic bude vztahovat na prostředky příjemce úvěru 
bez dalšího. Vzhledem k nejasnostem, které však výše uvedený výklad přináší, akceptuje předkladatel 
tuto zásadní připomínku a na základě doporučení ÚOHS bude soulad úpravy aktivace investic v návrhu 
nařízení vlády s článkem 39 odst. 7 GBER předmětem konzultace s EK.  

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

Vypořádání připomínek k materiálu:
Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJBFB3ZK)



10 ÚOHS
§ 8 odst. 2 

písm. a) a b) Z

Uvádíme, že je potřeba vycházet z referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné nikoliv ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, ale z referenční sazby Evropské unie pro Českou 
republiku ke dni poskytnutí podpory, tj. ke dni nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru.V případě poskytnutí úvěru za úrokovou sazbu, která by byla rovna výši základní referenční sazby Evropské 
unie pro Českou republiku navýšené o příslušnou marži/rizikovou přirážku v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb, by úvěr nepředstavoval pro 
žadatele o úvěr/příjemce zvýhodnění, a nezakládal by tedy ani veřejnou podporu. Aplikace nařízení č. 1407/2013, ani čl. 39 GBER by v takovém případě tedy nebyla nutná. 

Vysvětleno Zde je nutno zdůraznit, že úroková sazba bude 0%, a proto se bude jednat vždy o veřejnou podporu.
Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

11 ÚOHS § 7 odst. 2 Z

Upozorňujeme, že podmínka, že žadatel není podnikem v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího veřejné podpory a podnikem, na který nebyl v návaznosti na 
rozhodnutí Evropské komice vystaven (nesplacený) inkasní příkaz, musí být platná ke dni poskytnutí podpory, tj. ke dni nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru. 

Vysvětleno

Povinnost splňovat tyto podmínky nejen ke dni uzavření smlouvy, ke kterému bude žadatel předkládat 
Fondu prohlášení o splnění těchto podmínek, ale i ke dni poskytnutí úvěru, vyplývá z § 5 odst. 1 písm. 
e) a f), ve kterých jsou tyto podmínky výslovně uvedeny mezi ostatními podmínkami poskytnutí úvěru, 
které, jelikož není stanoveno jinak, musí být splněny ke dni poskytnutí úvěru ("Úvěr lze poskytnout za 
podmínky, že žadatel o poskytnutí úvěru...").

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

12 ÚOHS Obecně Z

V případě využití čl. 39 GBER, musí být opatření oznámeno na oznamovacím formuláři Evropské komisi prostřednictvím Úřadu do 20 pracovních dnů ode dne, kdy opatření podpory nabylo účinnosti. 
Viz Návod pro administraci veřejné podpory poskytované podle 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 případě poskytnutí podpory v režimu podpory malého rozsahu (de minimis) podle nařízení č. 1407/2013 
upozorňujeme 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 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů). 

Akceptováno
Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 
13 MHMP § 3 D K poznámce pod čarou č. 1: slova „, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.“, v souladu s čl. 65 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, vypustit Akceptováno
14 MHMP § 5 D K poznámce pod čarou č. 3: slova „, v platném znění“, v souladu s čl. 62 Legislativních pravidel vlády, vypustit Akceptováno
15 MHMP § 8 D K poznámce pod čarou č. 4: slova „, v platném znění“, v souladu s čl. 62 Legislativních pravidel vlády, vypustit Akceptováno

16 OKOM Obecně Z

V obecné části odůvodnění překladatel uvádí, že návrh nařízení vlády je předkládán za účelem reali-zace Finančního nástroje IROP (dále jen „FN IROP“ nebo „FN“), který je ukotven v Programovém 
dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 (dále jen „PD IROP“), který byl schválen prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 4. 6. 2015. Dále předkladatel 
uvádí, že financování bydlení státem sice představuje veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 SFEU, nicméně tato podpora nebude považována za neslučitelnou s vnitřním trhem, neboť bude poskytnuta 
na základě dále uvedených výjimek ze zákazu veřejné podpory. Tyto výjimky už však explicitně neu-vádí ani v odůvodnění, ani v návrhu nařízení vlády.                                                                     
Předkladatel sice uvádí, že ze sekundárních předpisů se na předkládaný návrh nařízení vlády vzta-hují 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 a 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, v platném znění, avšak chybí zmínka o tom, že právě tato dvě nařízení představují výše zmíněné výjimky ze zákazu poskytování veřejných podpor a zejména, že 
na základě nařízení vlády státem financované bydlení musí být v mezích těchto dvou nařízení EU. Navrhujeme proto reformulaci odůvodnění tak, aby z něj jednoznačně vyplynulo, že podpora podle 
tohoto nařízení vlády je omezena v souladu s pravidly poskytování podpory podle uvedených přímo použitelných předpisů EU. Výše zmíněnou skutečnost je nutno promítnout také do návrhu nařízení 
vlády. Z návrhu nařízení vlády musí být zřejmé, že k tomu, aby mohla být poskytnuta veřejná podpora mimo režim článků 107 až 109 SFEU, je nutné dodržet podmínky v 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 a naří-zení 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, v platném znění.                                                                             

Částečně akceptováno

Předně upozorňujeme, že předpoklady, které musí být splněny k tomu, aby se na poskytování úvěrů dle 
tohoto nařízení vztahovala výluka z veřejných podpor podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 
(konkrétně se jedná o výluku uvedenou v čl. 39 - Investiční podpora na projekty ke zvýšení energetické 
účinnosti budov), nejsou podmínkami poskytnutí úvěru, které jsou předmětem úpravy tohoto nařízení, 
neboť toto nařízení může na základě zákona (kterým je zákon č. 211/2000 Sb.) stanovit pouze 
podmínky použití finančních prostředků k účelům uvedeným v zákoně, tedy podmínky, které musí 
splňovat žadatel o poskytnutí úvěru. Rovněž poukazujeme na to, že v odůvodnění např. na str. 2 je 
uvedeno, že "Navrhované nařízení využívá blokovou výjimku uvedenou v čl. 39 nařízení Komise (EU) 
č. 651/2014 (GBER) - Investiční podpora na projekty ke zvýšení energetické účinnosti budov." 
Odůvodnění bude nicméně na základě této připomínky ještě doplněno a  zpřesněno.

Naopak nepovažujeme za patřičné skutečnosti uvedené v této připomínce uvádět i v normativním textu, 
a to z výše uvedených důvodů, tj. především proto, že předmětem úpravy předkládaného nařízení jsou 
podmínky, které musí splňovat žadatel, aby získal úvěr k účelům uvedeným v tomto nařízení; otázky 
týkající se toho, zda poskytování úvěru dle tohoto nařízení splňuje podmínky výluky z veřejných podpor 
dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nejsou podmínkami poskytnutí úvěru dle tohoto nařízení, které 
se musí posuzovat u každého žadatele, nýbrž se jedná o jeden z předpokladů implementance tohoto 
finančního nástroje.

17 MV
§ 5 odst. 2 

písm. f) D

Obdobně jako je tomu například v nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo 
pořízení obydlí, doporučujeme upřesnit rozsah zajištění úvěru, například slovy „, a to alespoň do jeho nesplacené výše“. Akceptováno

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

18 MV
§ 6 odst. 1 
písm. a) D

Slova „rodné číslo, bylo-li přiděleno“ doporučujeme z textu ustanovení vypustit. Ministerstvo vnitra v současné době postupně utlumuje užívání rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru 
fyzických osob při ověřování jejich totožnosti. Byly zahájeny legislativní kroky spočívající ve zrušení povinnosti fyzických osob dokládat či prokazovat údaj o rodném čísle, v ukončení zapisování 
údaje o rodném čísle do vydávaných dokladů a listin orgánů veřejné moci a soukromoprávních subjektů a současně ve zrušení povinnosti fyzických osob uvádět rodné číslo do různých žádostí či 
formulářů. V souvislosti s výše uvedeným nepovažujeme požadavek uvádění rodného čísla do žádosti o poskytnutí úvěru za vhodný. V tomto smyslu navrhujeme upravit také odůvodnění a závěrečnou 
zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA).

Neakceptováno

V rámci obsahu novelizačního bodu č. 25 novely zákona o SFRB (sněmovní tisk 412/0, část č. 1/6) se 
uvádí, že „Fond využívá při výkonu své působnosti z informačního systému evidence obyvatel údaje v 
rozsahu … d) rodné číslo“. Rodné číslo slouží  v současnosti v rámci SFRB jako nezastupitelný 
jednoznačný identifikátor, a to i do budoucna pro účely zamezení duplicity podpory. Z teoretického 
pohledu i z pohledu ochrany osobních údajů je pak irelevantní, zda bude rodné číslo poskytováno přímo 
žadatelem, nebo ověřováno SFRB. Z praktického pohledu by ověřování rodného čísla však znamenalo 
právě proto nadbytečné zatížení úřednického aparátu SFRB. 

Pro výše uvedené účely nelze spolehlivě užívat ani např. datum, místo a okres narození, které si může 
SFRB na základě výše uvedeného novelizačního bodu rovněž ověřit z IS EO, neboť ani to nemusí být v 
kombinaci se změnou příjmení a adresy jednoznačným identifikátorem. MMR uplatnilo k 
nelegislativnímu materiálu s názvem Věcné řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování 
totožnosti fyzických osob ve spolupráci se SFRB doporučující připomínky, v nichž doporučuje zahrnutí 
zákona č. 211/2000 Sb., do přehledu zákonů, kterých se budou týkat legislativní změny v rámci tohoto 
nelegislativního materiálu. SFRB se rovněž v rámci doplňující připomínky vyjádřil v tom smyslu, že v 
současné době obecně SFRB nedisponuje žádným jiným identifikátorem, který by spolehlivě zajistil 
dostání všem zákonným povinnostem. Jediným akceptovatelným řešením podle SFRB je užívání 
rodného čísla jako klientského identifikátoru v prostředí SFRB, případně - při zavedení užívání 
(bezvýznamového) identifikátoru odlišného od rodného čísla -  zaručené historické spárování tohoto 
identifikátoru u konkrétního subjektu údajů s historickým rodným číslem. Jedna z těchto variant řešení 
by se potom promítla do příslušné změny zákona o SFRB.

Vzhledem k výše uvedené argumentaci nemůžeme tuto připomínku akceptovat, a to zejména s ohledem 
na faktické znemožnění řádné identifikace, případně neúměrné navýšení administrativní náročnosti 
ověřování identity žadatelů. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

19 MV § 3 D K poznámce pod čarou č. 1: Slova „, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost, neboť citované ustanovení nebylo dosud novelizováno. Akceptováno

20 MV § 7 odst. 2 D

Doporučujeme opravit chybné odkazy na poznámky pod čarou. V písmeni a) se má jednat o poznámku pod čarou č. 2, nikoliv č. 1. V písmeni b) má být uveden odkaz na poznámku č. 3, nikoliv č. 2.

Akceptováno
21 MV § 8 odst. 4 D Doporučujeme zpřesnit odkaz na právní předpis a za slova „Evropské unie“ vložit slova „upravujícího veřejné podpory“. Akceptováno

22 MV
§ 9 odst. 2 
písm. g) D

Navrhujeme upřesnit, že se jedná o odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu.
Neakceptováno

To, že se má jednat o odpočet daně z přidané hodnoty  na vstupu, podle našeho názoru dostatečně 
vyplývá z textace příslušného pododstavce, a tudíž to není třeba opětovně explicitně uvádět.

23 ÚOOÚ Odůvodnění Z

Část VII odůvodnění – Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA) je nutné doplnit.
Odůvodnění:
DPIA by mělo obsahovat více informací o zpracování, než prosté konstatování právního důvodu zpracování a výčtu účelů. Klíčové je zejména zmapování rizik a popis uplatňovaných či navrhovaných 
mechanismů sloužících k minimalizaci či úplné eliminaci těchto rizik. Při tvorbě DPIA lze doporučit postupovat podle tohoto návodu https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-
osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344.
Vhodným krokem je také konzultovat přípravu DPIA s pověřencem po ochranu osobních údajů navrhovatele a pověřencem pro ochranu osobních údajů Státního fondu rozvoje bydlení. Přínosné by 
mohly být též současné informace o procesu zpracování dostupné přímo na stránkách fonduhttp://www.sfrb.cz/fileadmin/user_upload/Informacni_memorandum_rev2-4-final.pdf.

Akceptováno Odůvodnění bylo doplněno o požadované skutečnosti (kapitola VII bod 3. odůvodnění).
Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJBFB3ZK)



24 MF
Předkládací 

zpráva Z

Dle JŘV čl. IV, odst. (7) požadujeme doplnit do předkládací zprávy očekávané nároky na státní rozpočet v tříletém výhledu. Současně požadujeme doplnit větu: „Finanční prostředky na realizaci 
nařízení vlády budou zajištěny v rámci rozpočtu kapitoly 317 – MMR z programu IROP.“ 

Vysvětleno

Dle čl. IV odst. 1 písm. c. JŘV je předkládací zpráva součástí materiálu pro jednání schůze vlády. 
Doplnění tak nebude možno provést, neboť samotná předkládací zpráva obsahuje další údaje, které v 
současné chvíli nejsou k dispozici (k ukončení MPŘ), jako např. samotné výsledky MPŘ.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

25 MF Obecně Z

MF upozorňuje, že v současném návrhu rozpočtu SFRB na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022 schváleném usnesením vlády č 653 ze dne 16. září 2019 nejsou finanční prostředky 
na tuto aktivitu zahrnuty. Z toho důvodu bude v případě schválení návrhu nařízení vlády nezbytné předložit v průběhu roku změnu rozpočtu SFRB ke schválení vládě a poslanecké sněmovně.

Vysvětleno

V návrhu rozpočtu SFRB na rok 2020 se obecně uvádí, že v roce 2020 bude Fond poskytovat podpory 
formou nízkoúročených úvěrů, a to mimo jiné na opravy a modernizace objektů bydlení; v rámci 
hodnoty této části rozpočtu budou konsumovány i prostředky poskytované formou úvěru v rámci tohoto 
NV na energetickou modernizaci bytových domů. V rámci nadpožadavků rozpočtu SFRB proto nebylo 
nutno explicitně počítat s úpravou rozpočtu s ohledem na toto NV. Je tedy otázkou, jakou formou a zda 
vůbec bude muset být návrh rozpočtu/rozpočet měněn.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

26 MF Název Z

Požadujeme doplnit do názvu nařízení, že se jedná o realizaci finančního nástroje IROP, protože to je hlavní cíl návrhu nařízení.

Neakceptováno

Realizace, resp. správcovství FN IROP je pouze prostředkem k dosažení hlavního cíle návrhu nařízení, 
kterým je podpora energetické úspory bytových domů. Samotné správcovství FN by k tomuto cíli bez 
přerozdělení prostředků nevedlo. Proto trváme na současném názvu NV, který je navíc v souladu s 
dlouhodobou praxí pojmenovávání NV SFRB.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

27 MF Obecně Z

Požadujeme doplnit ustanovení týkající se toho, jak budou prostředky využity po splacení úvěrů, zda budou vráceny zpět do státního rozpočtu či využity SFRB a konkrétně jak.

Akceptováno jinak

S prostředky bude dále hospodařit SFRB. Na počátku projednávání tohoto NV bylo konzultováno toto 
ustanovení, avšak nelze konkrétně stanovit, na jaké účely budou prostředky SFRB využívány. 
Prostředky budou po splacení úvěru opětovně využity v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013. Konkrétní postup bude upraven ve výstupní 
strategii, kterou SFRB předloží Řídicímu orgánu IROP po ukončení období způsobilosti. Uvedené 
skutečnosti byly doplněny do kapitoly V. odůvodnění. Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

28 MF Obecně Z

MF upozorňuje na Dohodu o financování, kterou je nutné uzavřít podle přílohy č. IV Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. V materiálu chybí provazba na tento dokument. 
Zároveň MF žádá o zaslání Dohody o financování rovněž k připomínkám.

Vysvětleno

Vztah mezi SFRB a ŘO IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj) bude upraven pomocí Dohody o 
financování (DoF). Tato dohoda však bude uzavřena až po přihlášení SFRB do vyhlášené výzvy a 
nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, až bude jisté, že SFRB bude moci nakládat s finančními 
prostředky v souladu s DoF. Po dokončení úprav metodických dokumentů pro vyhlášení výzvy bude 
DoF předložena PCO a AO k připomínkám. Po podpisu DoF proběhne audit designace. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

29 MF Obecně Z
MF upozorňuje, že v materiálech není specifikovaný kontrolní systém ze strany řídicího orgánu vůči Fondu. MF předpokládá, že toto bude obsahem Dohody o financování uzavřené mezi ŘO IROP 
(MMR) a Fondem. Vysvětleno Viz vyjádření k připomínce ÚV-LRV č. 5. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

30 MF Obecně Z

V Odůvodnění v bodě V je uvedeno, že v případě nerealizace FN bude alokace vyčerpána formou „nenávratné“ dotace. Žádáme o doplnění do nařízení, kdo bude v takovém případě dotaci čerpat zda 
MMR či SFRB a termínu dokdy se bude čekat na realizaci FN, a jestli je nutné realizovat všechny prostředky v rámci FN a nebo jen určité procento a zbytek bude čerpán jako dotace. 

Vysvětleno

Dle programového dokumentu jsou pro specifický cíl 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru 
bydlení" alokovány prostředky jak pro podporu formou finančního nástoje, tak pro nenávratnou formu 
podpory (dotace). V případě nerealizace nebo nevyčerpání alokace určené pro FN, budou prostředky 
převedeny do jiné formy podpory (dotace), vše ovšem pouze v rámci IROP, což bude do odůvodnění 
doplněno. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

31 MF Obecně Z

V odůvodnění v bodě V k  přeměně FN na dotaci požadujeme doplnit, že tato operace je v souladu s příslušnými nařízeními EU, metodickým prostředím a schváleným programem IROP a že 
nezakládá vznik dodatečně nezpůsobilých výdajů. 

Akceptováno, vysvětleno

Nedojde k přeměně FN na dotaci, nýbrž k realokoaci prostředků do jiného specifického cíle, osy, 
popřípadně programu v souladu s článkem 96 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, která nazakládá vznik dodatečně nezpůsobilých výdajů. Tato 
skutečnost bude doplněna do odůvodnění. Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

32 MF Obecně Z

Materiál nekonzistentně, nejasně a nepřesně užívá pojmy, jako například „základní referenční sazba“. Ve Sdělení Evropské komise (2008/C 14/02), na které se materiál odkazuje, jsou definovány 
následující pojmy: „základní sazba“, která se pro ČR vypočítá jako průměr jednoroční sazby PRIBOR za určité tři měsíce; „referenční sazba“, která je součtem „základní sazby“ a marže, kde marže se 
určí na základě ratingu daného podniku a nabízeného zajištění. Vysvětleno

Pojmy „základní sazba“ a „referenční sazba“ budou z materiálu vyjmuty, neboť na základě akceptace 
připomínky MPO č. 64 budou úvěry poskytovány jako bezúročné.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

33 MF § 2 Z Požadujeme vymezit užívané pojmy „referenční sazba“ a „základní sazba“ v souladu se Sdělením Evropské komise (2008/C 14/02). Vysvětleno
Pojmy „základní sazba“ a „referenční sazba“ budou z materiálu vyjmuty, neboť na základě akceptace 
připomínky MPO č. 64 budou úvěry poskytovány jako bezúročné.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

34 MF § 6 Z

Není zřejmé, z jakých informačních zdrojů bude hodnocena bonita klienta. V § 6 nejsou uvedeny doklady, které by umožnily hodnocení bonity klienta potřebné k volbě zajištění (§5 odst. 2 f). Nebude 
případné zjišťování z veřejně dostupných zdrojů přílišná administrativní zátěž?

Vysvětleno

Zde lze pouze obecně konstatovat, že SFRB ověřuje bonitu klienta na základě údajů přiložených 
klientem k žádosti. Tyto údaje jsou následně ověřovány právě z veřejně dostupných zdrojů. Dále je 
potřeba uvést změny, které do tohoto procesu zavádí novela zákona o SFRB, kdy bude mít SFRB (nově 
SFPI) bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí, bude potvrzen přístup k údajům a 
oprávnění k využívání údajů z informačních systémů veřejné správy, a dále bude SFRB (nově SFPI) 
oprávněn provádět kontrolu správnosti údajů uvedených v žádostech podávaných Fondu a dodržování 
podmínek poskytnutí a čerpání peněžních prostředků Fondu podle zákona o finanční kontrole. Tyto 
novelizační body opět usnadní SFRB ověřování bonity klienta.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

35 MF § 8 odst. 2 Z

V § 8 odst. 2 je uvedeno, že „Úroková sazba se stanovuje ve výši a) poloviny základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru v 
případě úvěru se sjednanou dobou splácení do 10 let“. Z textu není zřejmé, zda se bude půlit „základní sazba“ (bez marže) nebo „referenční sazba“ (včetně marže). V případě půlení „referenční sazby“ 
by mohla úroková sazba poskytnutého úvěru být pod „základní sazbou“, z Důvodové zprávy není jasné, zda by tato situace byla v souladu se Sdělením Evropské komise (2008/C 14/02). Důvodová 
zpráva, III uvádí: „Z pramenů práva „soft law“ je ve vztahu k návrhu významné sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02) ze dne 19. ledna 2008.“

Vysvětleno
Pojmy „základní sazba“ a „referenční sazba“ budou z materiálu vyjmuty, neboť na základě akceptace 
připomínky MPO č. 64 budou úvěry poskytovány jako bezúročné.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

36 MF
§ 6 odst. 2 
písm. d) Z

V daném ustanovení je vymezeno, které dokumenty má žadatel přiložit k žádosti o poskytnutí úvěru. Mimo jiné má být přiloženo „čestné prohlášení žadatele o tom, že splňuje podmínky pro poskytnutí 
úvěru podle § 5 odst. 1 písm. a) až d)“. Tzv. bezdlužnost upravená v § 5 odst. 1 písm. a) se standardně prokazuje potvrzeními, která nejsou starší např. než 30 dnů přede dnem učinění příslušného 
podání (zde žádosti o poskytnutí úvěru). Vysvětleno

Čestné prohlášení se k prokázání bezdlužnosti úžívají i v dotacích IROP. Kvůli plánované možnosti 
kombinace dotací a FN IROP je vhodné z důvodu zjednodušování zachovat obdobný postup. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

37 MF
§ 9 odst. 2 
písm. g) Z

Má se za to, že slovo „výdajem“ by mělo být v daném ustanovení nahrazeno slovem „nákladem“. V § 9 se upravují způsobilé náklady, nikoliv výdaje, přičemž daň z přidané hodnoty by zřejmě měla 
být způsobilým nákladem pouze v případě, že se vztahuje k jinému způsobilému nákladu. Způsobilý výdaj též není v materiálu definován ani se jinde neobjevuje.  Akceptováno jinak

Znění ustanovení § 9 odst. 2 písm. g) bylo upraveno takto: „daň z přidané hodnoty, s výjimkou části 
daně z přidané hodnoty, u níž příjemci úvěru vznikne nárok na odpočet daně na vstupu podle zákona o 
dani z přidané hodnoty“                                                                                                                                  

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

38 MF ZZ RIA Z

K RIA: 1.2 Definice problému - Ve větě „Na základě realizovaných analýz lze potvrdit, že existuje významný potenciál absorpční kapacity ve výši desítek až stovek miliard korun, který je zároveň 
možné považovat za objem tržního selhání či neoptimální tržní situace.“ je chybně použit pojem tržního selhání. Situace, kdy nějaké opatření není realizováno proto, že není dosažitelné v rámci 
rozpočtového omezení subjektu, nelze označit za selhání trhu. Požadujeme část věty týkající se tržního selhání (…“který je zároveň možné považovat za objem tržního selhání či neoptimální tržní 
situace.“) vypustit. Akceptováno jinak

Zmíněná část věty byla vypuštěna a do kapitoly 1.2 byl doplněn odstavec vysvětlující tržní selhání v 
daném specifickém cíli. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

39 MF § 3 D

V písmenu d) vložit na konci odstavce čárku. Není nám jasné, z jakého důvodu je v písmeni e) použita odchylná dikce („výměna… prostřednictvím pořízení…“) od dikce použité v písmenech d) a f) 
(„výměna … za…“). Vysvětlení v tomto směru nevyplývá ani z odůvodnění, které hovoří pouze o výměně, a to i v souvislosti s písmenem e). Doporučujeme vyjasnit. Upozorňujeme, že podle našeho 
názoru by z dikce ustanovení, kdy je na konci písmene m) použita spojka „nebo“, před kterou je uvedena čárka, bylo možné dovozovat, že úvěr lze použít pouze na jeden z účelů uvedených v § 3, 
neboť jde o vylučovací spojení. Není jasné, zda jde o záměr nebo jen o nesprávnou formulaci. Doporučujeme prověřit a případně v písmeni m) čárku před slovem „nebo“ vypustit.

 Akceptováno

Na konci písmene d) byla vložena čárka.                                   
Slovo "prostřednictvím" bylo vypuštěno a slova "pořízení a instalace" byla nahrazena slovy "pořízením a 
instalací"                                           
Čárka před slovem "nebo" byla vypuštěna, neboť úvěr lze čerpat na vícero opatření uvedených v § 3, 
což bylo doplněno do zvláštní části odůvodnění.    Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJBFB3ZK)



40 MF
§ 5 odst. 1 
písm. a) D

V uvedeném ustanovení upravujícím podmínky pro poskytnutí úvěru je normována tzv. bezdlužnost žadatele tak, že „nemá evidován splatný nedoplatek ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státním 
fondům nebo k rozpočtu územního samosprávného celku nebo na pojistném či na penále na veřejném zdravotním pojištění“. Ministerstvo financí však dlouhodobě zastává v oblasti bezdlužnosti tyto 
postoje:
1. Je na věcném garantu příslušného právního předpisu, jestli bude požadovat, aby určitá osoba byla daňově (v širším smyslu slova) bezdlužná. V tomto směru jsme tedy k požadavku Ministerstva pro 
místní rozvoj neutrální, neboť je věcí tohoto ministerstva, jestli uzná za vhodné, aby předmětné osoby byly bezdlužné a v jakém rozsahu.
2. V souvislosti s daňovou bezdlužností se v právním řádu používají dvě její varianty, a to „přísná“ bezdlužnost (vadí existence jakéhokoli nedoplatku) nebo „mírná“ bezdlužnost (nevadí existence 
nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky). Rozhodnutí, kterou variantu zvolí, je opět na věcném gestorovi příslušného právního předpisu. 
Navrhuje se využít např. následující textaci, která je standardně napříč právním řádem využívána v souvislosti se statusem bezdlužnost určitého subjektu: „… nemá evidován nedoplatek (s výjimkou 
nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky), a) u orgánů Finanční správy České republiky, b) u orgánů Celní správy České republiky, c) na 
pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a e)… (případně lze uvést další orgány či 
peněžitá plnění)“. Ve vazbě na výše uvedené se požaduje upravit podmínku bezdlužnosti tak, aby její formulace reflektovala úpravu týkající se bezdlužnosti používanou napříč právním řádem. 
Současně je třeba poznamenat, že nedoplatky evidované u orgánů Finanční a Celní správy České republiky zahrnují veškeré nedoplatky na peněžitých plněních, která tyto orgány spravují v daňovém 
procesním režimu. Kromě peněžitých plnění označených jako daně, poplatky či cla se jedná např. i o odvody za porušení rozpočtové kázně či pokuty a jiná peněžitá plnění, jejichž placení je 
zajišťováno orgány Celní správy České republiky v režimu tzv. dělené správy.

Neakceptováno

Formulace užitá v rámci NV až na výjimku doplnění slova „evidován“ a na drobnou změnu ve větné 
stavbě odpovídá např. formulaci v § 3 odst. 2 písm. a) NV č. 112/2019 Sb. Je zásadní, aby byl zachován 
rozsah vymezených subjektů, nehledě na formulaci. Naopak v rámci znění ustanovení tak, jak jej 
navrhuje MF, chybí „splatný“ nedoplatek, čímž by se podmínka dost zpřísnila, neboť by z logiky věci, 
analogicky podpořené bodem 6 rozhodnutí ÚOHS č. j.:  UOHS-R6/2009/VZ-1937/2009/310/ASc, 
vyplývalo, že se jedná o jakýkoliv nedoplatek, který je evidován. Není navíc pravda, že by právní řád 
obsahoval vždy jednotnou formulaci, což podle našeho názoru ani není možné, např. § 79 odst. 5 písm. 
j) zákona o sociálních službách je v jiném znění.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

41 MF § 8 odst. 4 D

Není zřejmé, zda úvěrové programy energetické modernizace budou otevřeny nejen v rámci programu IROP (resp. FN IROP), ale i mimo něj. Předběžně upozorňujeme, že pro zachycení transakcí v 
metodice ESA 2010 budou muset být tyto případy evidovány tak, aby byly zajištěny dodatečné informace týkající se FN pro zpracování národních účtů, např. odpis/odpuštění pohledávky/půjčky z FN, 
odměna správci nástroje, celkový stav prostředků z EU v rámci FN a další.

Vysvětleno

Jedná se o jediný úvěrový program - FN IROP, který bude poskytován pouze v rámci finančních 
prostředků IROP, úvěrový program na energetickou modernizaci bytových domů nebude poskytován v 
rámci jiných operačních programů, ani z národních zdrojů.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

42 MF § 8 odst. 2 D Odstavec 2 je třeba přeformulovat tak, aby neobsahoval neoznačený text v závěru (tzv. závětí), případně obsah tohoto závětí formulovat jako samostatný odstavec. Vysvětleno
Na základě akceptace připomínky MPO č. 64 budou úvěry dle tohoto nařízení poskytovány jako 
bezúročné, a tudiž dojde ke změně § 8 odst. 2. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

43 MF § 10 odst. 1 D Vložit slovo „nabytí“ před slovo „účinnosti“ a před slova „právní moci“. Akceptováno
44 MF § 11 odst. 3 D Vložit slovo „nabytí“ před slovo „účinnosti“ a před slova „právní moci“. Akceptováno

45 MF Odůvodnění D

K Odůvodnění IV. Zhodnocení platného právního stavu - Doporučujeme přeformulovat následující větu: „Po ukončení tohoto programu bude tento částečně nahrazen prováděním Finančního nástroje 
IROP dle tohoto nařízení který bude ukončen a nahradit jej má právě Finanční nástroj IROP.“ Není např. zřejmé, zda má být Úvěrový program na revitalizace bytového fondu ukončen nebo částečně 
nahrazen. Akceptováno Znění dotčené části kapitoly IV. odůvodnění bylo na základě této připomínky upraveno. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

46 MF Odůvodnění D

K Odůvodnění čl. VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a Zvláštní část k § 5 - Domníváme se, že je zde chybně uvedeno nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a má se jednat o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj.

Akceptováno
Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

47 MF ZZ RIA D K RIA: 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů - Není zcela zřejmé, jestli budou náklady na správu FN IROP hrazeny z FN IROP nebo mimo FN z prostředků IROP. Vysvětleno Náklady na správu FN IROP budou hrazeny z prostředků IROP. 
Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

48 SMSČR Obecně Z

Z názvu dokumentu vyplývá, že financování je určené pro bytové domy, ale ze samotného textu pak není zřejmé, co je za bytový dům přesně považováno: "Pro účely tohoto nařízení se rozumí a) 
bytovým domem stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena" (s. 1). 
Prosíme o bližší specifikaci bytového domu. Definice bytového domu by měla vycházet z vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Akceptováno

Tato definice je přesně převzata z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Aby bylo jasnější, že se předkládané nařízení vztahuje pouze na bytové domy ve smyslu uvedené 
vyhlášky a nikoliv i na rodinné domy, bylo na základě této připomínky do textu nařízení doplněno, že 
bytovým domem podle tohoto nařízení není rodinný dům podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. Zároveň byl pojem bytového domu blíže rozveden v odůvodnění.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

49 SMSČR Obecně Z
Navrhujeme zapojit do financování také rodinné domy s 3 nebo více byty.
Odůvodnění: Mnohé rodinné domy se 3 nebo více byty jsou svým charakterem bytovými domy. Neakceptováno Vizte, prosím, vypořádání připomínky MZP č. 53.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

50 SMSČR Obecně Z
Navrhujeme vedle úvěru na energetickou modernizaci bytových domů připojit možnost získání přímé dotace ve výši alespoň 70 % z celkových výdajů projektu.
Odůvodnění: Přímé dotace v rozumné výši mohou zvýšit atraktivitu programu. Neakceptováno

Souběh dotace a úvěru na energetickou modernizace bytových domů možný bude, avšak pouze ve výši 
veřejné podpory, kterou umožnuje evropská legislativa. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

51 SMSČR Obecně Z Navrhujeme nastavit minimální výši dotace na 70 % z celkových výdajů projektu. Neakceptováno Viz vyjádření k připomínce ÚV-LRV č. 3. 
Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

52 SMSČR Obecně Z

Navrhujeme zvážit možnost dotace na přípravu projektové dokumentace pro stavební povolení.
Odůvodnění: Projektová dokumentace je rovněž nákladnou položkou.

Neakceptováno

V rámci úvěru na energetickou modernizaci bytových domů bude projektová dokumentaci způsobilý 
výdaj. V možném souběhu s dotací v SC 2.5 je možné projektovou dokumentaci uplatnit v rámci 
vedlejších způsobilých nákladů. Není však možné vypsat samostatný dotační titul zaměřený pouze na 
zafinancování projektové dokumentace.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

53 MŽP § 2 Z

Definice je opsaná z § 2 písm. a) bod 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Ve vyhlášce jsou definovány stavby pro bydlení, což jsou bytové a rodinné domy. 
Definice bytového domu ponechána v této textaci postrádá smysl a je možné pod ní zahrnout i jiné stavby než jsou ve smyslu zmíněné vyhlášky bytové domy. Tato definice bytového domu umožňuje 
podpořit i rodinné domy podporované v programu Nová zelená úsporám (dále jen „NZÚ“) a v kotlíkových dotacích a v krajních případech i veřejné budovy podporované v Operačním programu ŽP. 
Pro informaci uvádíme definici pojmu bytový dům dle závazných pokynů NZÚ: „stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá 
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se pro potřeby Programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ 
(ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.).“ 
Žádáme o přeformulování pojmu v § 2 písm. a)

Akceptováno, vysvětleno

Předně je nutno uvést, že se legislativní příprava NV řídí právními předpisy, v tomto případě nehledě na 
jejich právní sílu, kdy právní předpisy definují pojem bytový dům tímto způsobem, a sice, že se jedná o 
stavbu pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
bydlení a je k tomuto účelu určena. Nelze se pak ztotožnit se závěrem, že z definice rodinného domu 
vyplývá, že by byl bytový dům omezen spodní hranicí počtu bytů, a to z toho důvodu, že se od sebe, 
krom limitace rodinného domu počtem bytů a podlaží, liší i podmínkou splnění požadavků na trvalé 
rodinné bydlení v případě rodinného domu. Oba právní pojmy by tak ani při vypuštění ustanovení o 
horním limitu bytů u rodinného domu nebyly navzájem zaměnitelné. V důsledku toho je vlastně definice 
pojmu obsažená v závazných pokynech NZÚ protiprávní, neboť stanovuje požadavky nad rámec 
obecně závazných právních předpisů, a to ať už jsou rozdíly mezi „trvalým bydlením“ a „trvalým 
rodinným bydlením“ jakékoliv; podmínka splnění požadavku na trvalé rodinné bydlení se na bytový 
dům tak, jak jej zná náš právní řád, nevztahuje. Podle našeho názoru vyhláška č. 501/2006 Sb. 
nelimituje bytový dům počtem bytů; pouze rodinný dům disponuje horním limitem. Toto je řešeno 
rovněž v Odůvodnění. Podle podobné logiky by pak navíc bytový dům musel mít nejméně tři nadzemní 
podlaží.
Dále je nutno zdůraznit, že se stejným výkladem definice bytového domu pracuje rovněž katastr 
nemovitostí v případě zápisu způsobu využití příslušné nemovitosti, kdy odlišení bytových od rodinných 
domů je patrné z toho, že rodinné domy jsou v katastru nemovitostí zapsány se způsobem využití 
„rodinný dům“. S tímto právě počítá Zvláštní část Odůvodnění § 2 tohoto NV, kde je stanoveno, že: 
„Bytový dům může být v katastru nemovitostí zapsán se způsobem využití jako bytový dům nebo objekt 
k bydlení."
Aby nicméně bylo nepochybné, že se předkládané nařízení vztahuje pouze na bytové domy ve smyslu 
uvedené vyhlášky a nikoliv i na rodinné domy, bylo na základě této připomínky do textu nařízení 
doplněno, že bytovým domem podle tohoto nařízení není rodinný dům podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

54 MŽP Úvodní věta D
V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády je třeba při citaci zmocňovacího ustanovení v úvodní větě návrhu nařízení vlády uvést pouze ty novely, kterými bylo předmětné zákonné 
ustanovení novelizováno a v jejichž znění je toto zákonné ustanovení platné v době citace. Neakceptováno

Zmocňovací ustanovení § 9 zákona č. 211/2000 Sb. bylo novelizováno jen jednou, a to zákonem č. 
61/2005 Sb.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

55 MŽP § 3 D Za slovo „instalace“ doplnit čárku. Akceptováno
Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

56 MŽP § 3 D

Vzhledem k tomu, že použití úvěru na instalaci umožňuje písmeno g) doporučujeme slova „včetně instalace,“ z písmen d) a f) vypustit. Alternativně lze vypustit písmeno g) a slova „včetně instalace“ 
doplnit do písmene e).

Vysvětleno

V případě písm. g) se jedná o instalaci v situaci, kdy bytový dům daným zařízením nedisponoval. 
Naproti tomu v případě ostatních jmenovaných ustanovení je podmínkou poskytnutí prostředků výměna 
stávajícího zařízení. K charakteru písm. e) vizte, prosím, vypořádání připomínky MF č. 39.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

57 MO § 7 D

V § 7 předkládaného návrhu nařízení vlády doporučujeme revidovat poznámky pod čarou, a to následovně:
• v odstavci 2 písm. a) uvést poznámku pod čarou číslo 2)
• v odstavci 2 písm. b) uvést poznámku pod čarou číslo 3)
Odůvodnění:
Předkládaný normativní text obsahuje v § 7 odkazy na poznámky pod čarou číslo 1 a 2, které ale svým obsahem neodpovídají zamýšlené úpravě. Podnik v obtížích je definován v čl. 2 odst. 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014, v platném znění, na který odkazuje poznámka pod čarou číslo 2 téhož materiálu. Stejně tak na podnik, na který byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven 
inkasní příkaz, je odkazováno v poznámce pod čarou číslo 3 (čl. 1 odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, v platném znění). Na základě toho doporučujeme revidovat číselné označení výše 
uvedených odkazů na poznámky pod čarou. Akceptováno

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJBFB3ZK)



58 MPO ZZ RIA D

S ohledem na skutečnost, že v roce 2020 bude již ukončeno programové období, do kterého spadá využití alokovaných prostředků, se domníváme, že není účelné vytváření finančního nástroje. 
Zároveň je nutné zdůraznit, že po úpravách výzvy ve SC 2. 5. IROP, v důsledku kterých došlo k odstranění primárních bariér v čerpání, dochází k navýšení čerpání, tudíž není relevantní argument, že 
nezavedení FR IROP bude mít za následek „ztrátu“ cílových příjemců, a to i s ohledem na níže uvedené. Existence možnosti dotace a zvýhodněného úvěru při stávajících úrokových sazbách hraje 
výrazně v neprospěch zvýhodněného úvěru. Tím se zvyšuje riziko nevyužití alokovaných prostředků. Domnívám se, že varianta 1 nebyla dostatečně zhodnocena, a tudíž závěry RIA nepovažujeme za 
správné.

Vysvětleno

V rámci Finančního nástroje IROP (FN IROP) bude možné čerpání zvýhodněných úvěrů až do konce 
období způsobilosti, tudíž do 31. 12. 2023. Existenci možnosti využití dotace naopak vnímáme jako 
výhodu, jelikož budeme moci využít kombinaci FN a dotace. Konkrétněji bude možné využití 
zvýhodněného úvěru na dofinancování projektu, který byl podpořen z dotační výzvy. Toto bude 
detailněji upraveno v metodických dokumentech. V neposlední řadě je nutno uvést, že v případě 
nezavedení FN IROP je zde velké reputační riziko pro ČR, neboť by se nevyčerpaná alokace musela 
vracet zpět do fondů EU, tudíž by nebyla účelně využita. Veškeré výše uvedené informace byly 
konzultovány na schůzce s Ing. Vladimírem Sochorem. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

59 MPO § 3 D

Doporučujeme zjednodušit výčet energeticky úsporných opatření, na která je možné čerpat úvěr v souladu se zněním výzvy SC 2. 5. IROP. Dále nemůžeme souhlasit, aby u výměny zdrojů vytápění byl 
podporován primárně přechod z pevných paliv na jiný zdroj. Považujeme za relevantní např. i výměnu plynového kotle za efektivnější zdroj vytápění. Doporučujeme v tomto směru provést úpravu.

Neakceptováno

FN IROP je koncipován tak, aby došlo k co nejefektivnější aplikaci podmínek stanovených v 
Programovém dokumentu IROP (PD IROP). Samotná výměna stávajícího kotle za efektivnější ještě 
neznamená, že dojde ke snížení energetické náročnosti bytového domu. Když např. bude docházet ke 
ztrátám na otopné soustavě (při neprovedení její regulace), budou tyto ztráty stejné s novým kotlem jako 
v případě toho starého. Přechod z pevných paliv na jiný zdroj, který – opět – vyplývá z podmínek PD 
IROP, je proto opatřením, které může mít alespoň ekologický dopad v rámci podmínek PD IROP, který 
bude zajištěn nehledě na další okolnosti. Jediný povinný závazný ukazatel výsledku realizace projektu 
poté bude snížení požadavku na celkovou dodanou energii nejméně o 20 %. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

60 MPO § 4 D

Z jakého důvodu jsou z možnosti čerpání úvěru vyčleněna bytová družstva? Doporučujeme tento typ příjemce zahrnout do cílové skupiny.

Vysvětleno

Bytová družstva jsou zahrnuta v ostatních kategoriích žadatelů o poskytnutí úvěru, a mohou být tedy 
žadatelem, jsou-li vlastníky či spoluvlastníky bytového domu. Tato skutečnost je explicitně uvedena i v 
odůvodnění. Proto není třeba bytová družstva zvláště uvádět mezi žadateli o poskytnutí úvěru.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

61 MPO § 4 písm. c) D

Doporučujeme specifikovat, o jaký spoluvlastnický vztah se jedná.

Neakceptováno

Bližší specifikace toho, o jaké spoluvlastníky se jedná, je uvedena v odůvodnění k nařízení. 
Spoluvlastníky ve smyslu § 4 písm. c) se mají na mysli jak spoluvlastníci bytových domů, v nichž 
nebyly vymezeny jednotky ve smyslu § 1159 občanského zákoníku, tak o vlastníky jednotek v domě, v 
němž nevzniklo společenství vlastníků jednotek (v domě, v němž vzniklo společenství vlastníků 
jednotek, podává žádost přímo společenství).

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

62 MPO
§ 6 odst. 2 

písm. f) D

Doporučujeme doplnit na konec věty „…,kterým je průkaz energetické náročnosti budov zpracovaný pro stav před a po realizaci nebo energetický posudek.“

Neakceptováno

Neshledáváme vhodným vyjmenovávat jednotlivé dokumenty, kterými je třeba doložit splnění 
požadavků dosažené úspory spotřeby energie, přímo v normativním textu. Příslušné podklady jsou 
uvedeny v odůvodnění k předkládanému nařízení, příp. budou dále stanoveny v metodických 
dokumentech k poskytování úvěrů dle tohoto nařízení. Do odůvodnění NV bude nicméně doplněno, že 
průkaz energetické náročnosti budov bude jediný akceptovatelný dokument. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

63 MPO § 8 D

Doporučujeme snížit minimální hranici úvěru z důvodu (s cílem) zvýšení absorpční kapacity o menší projekty. 

Neakceptováno

Hranice 500 000 je dostatečně nízka s ohledem na velikosti projektů, na které je FN IROP určen. 
Průměrná výše způsobilých výdajů v dotačních výzvách v rámci SC 2.5 na energetické úspory v 
bytových domech se dosud pohybuje okolo 7 mil. Kč. Pod hranicí 500 000 Kč evidujeme pouze 5 
projektů. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

64 MPO § 8 D
Doporučujeme úvěr poskytovat jako bezúročný (např. viz program ENRG pro podnikatele, který je v gesci MPO). Při stávajících úrokových sazbách a náročnosti administrativního procesu pro získání 
úvěru v rámci FN IROP jiný než bezúročný úvěr nebude pro cílovou skupinu zajímavým produktem a hrozí zde riziko nezájmu o tento způsob podpory. Akceptováno

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

65 MPO § 3 písm. a) D
Ministerstvo průmyslu a obchodu již v současnosti pracuje na novele vyhlášky č. 78/2013 Sb., a určitě ji do konce roku předloží do meziresortního připomínkového řízení. Z tohoto důvodu 
doporučujeme v textu poznámky pod čarou č. 1 nahradit slova „vyhlášky č. 230/2015 Sb.“ slovy „ve znění pozdějších předpisů“. Akceptováno jinak

Slova „ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.“ byla v souladu s čl. 65 odst. 1 LPV vypuštěna. Viz 
připomínka č. 13 a 19.

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

66 MPO § 3 písm. d) D V ustanovení § 3 doporučujeme na konci textu písmene d) doplnit čárku. Akceptováno
Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

67 MPO § 7 odst. 2 D Upozorňujeme, že ve výše uvedeném ustanovení jsou chybně označené poznámky pod čarou. Z tohoto důvodu doporučujeme upravit označení poznámek pod čarou č. 1 a 2. Akceptováno
Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

68 MPO § 8 odst. 2 D

Z důvodu větší přehlednosti a srozumitelnosti právní úpravy doporučujeme přesunout slova „nejméně však vždy ve výši 0,5% ročně“ do úvodní části ustanovení § 8 odst. 2. Podobně doporučujeme 
upravit také ustanovení § 11 odst. 2.

Částečně akceptováno

Na základě akceptace připomínky MPO č. 64 budou úvěry dle tohoto nařízení poskytovány jako 
bezúročné, a tudiž dojde ke změně § 8 odst. 2. 

Druhá věta § 11 odst. 2 bude na základě této připomínky přesunuta do samostatného odstavce.
Připomínkové místo souhlasí 

s vypořádáním. 

69 MPO § 9 odst. 1 D

Z důvodu sjednocení terminologie s ustanoveními § 8 odst. 4 a § 9 odst. 2 doporučujeme v ustanovení § 9 odst. 1 nahradit slova „účelně vynaložené náklady“ slovy „způsobilé náklady“.

Neakceptováno

V předmětných ustanoveních se jedná o různé významy. Ustanovení § 8 odst. 4 stanoví, že úvěr lze 
poskytnout pouze na způsobilé náklady a § 9 odst. 1 stanoví, že tyto způsobilé náklady musí být 
současně náklady účelně vynaloženými. Jinými slovy, aby náklady na enegetickou modernizaci byly 
způsobilými náklady ve smyslu § 9 odst. 1, musí se jednat o náklady účelně vynaložené. Zůsobilé 
náklady podle § 9 odst. 1 jsou tedy definovány jako účelně vynaložené náklady (nejedná se tedy o 
totožné pojmy, resp. vypuštěním slov "účelně vynaložené náklady" by předmětné ustanovení změnilo 
svůj význam).

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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