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1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1 Název 
Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových 
domů. 

 

1.2 Definice problému 
Problematika investic do zvyšování energetické účinnosti v sektoru rezidenčního 
bydlení vykazuje vyšší dynamiku co se týče ročně generovaných investic, než je možné 
pozorovat u veřejného sektoru. Tempo těchto investic je přesto do značné míry 
determinováno existencí některé z forem veřejné podpory a stále nedosahuje potřebné 
výše 1,5% roční úspory objemu dodávané energie do sítě koncovým zákazníkům, jež je 
identifikována jako minimální hranice pro možnost úspěšného plnění cílů, které si 
Česká republika stanovila ve vztahu k směrnici Evropského parlamentu a Rady 
č. 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic  
2009/125/ES  a  2010/30/EU a o zrušení směrnic  2004/8/ES  a  2006/32/ES (dále jen 
„směrnice o energetické účinnosti“) a roku 2020. 

Finanční nástroj integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „FN 
IROP“) je navrhován v oblasti podpory projektů energetické účinnosti bytových domů, 
tedy jediné oblasti, kde v rámci integrovaného regionálního operačního programu (dále 
také jen „IROP“) bylo potvrzeno selhání trhu a vhodnost přesunu dotačního schématu 
do alternativní formy financování.  

Zapojení vhodného finančního nástroje umožní uspokojit vyšší počet projektů 
sledované oblasti díky multiplikačnímu efektu a skrze revolvingový efekt návratnosti 
poskytnutých prostředků. Výsledkem těchto opatření by mělo dojít k překonání 
významných bariér existujících ve věci dostupnosti finančních zdrojů pro možnost 
realizace kvalitních projektů v této oblasti.  

Nástroj kapitálového vstupu pro tuto oblast intervence není vhodný, a to ani na základě 
analýzy zahraničních zkušeností. Garanční nástroj by bylo možné využít, nicméně na 
základě výsledků analýzy jeho využití necílí na nápravu tržního selhání. Pouze jedna 
desetina dotazovaných v rámci dotazníkového šetření uvedla garanční nástroj jako 
vhodnou formu podpory.  

Analýzou nabídky a poptávky realizovanou v Předběžném posouzení využití finančního 
nástroje v IROP ve specifickém cíli 2.5 se dospělo k závěru, že v něm dochází 
k tržnímu selhání, které způsobují zejména: 

− dlouhá doba návratnosti investice; 
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− nedostatečná úvěrová kapacita potenciálních příjemců – žadatel o (zvýhodněný) 
úvěr musí dofinancovat zbytek investice ze svých zdrojů; rozpočty obcí jsou 
často značně napjaté, a získání bankovního investičního financování je 
vzhledem k častému přeúvěrování obcí problematické; 

− politické hledisko - doba trvání investice přesahuje délku volebního období; 

− zvýšená pracovní zátěž nad rámec „standardních povinností“ – s realizací 
projektu je spojena nadměrná zátěž, a to jak během přípravných prací, tak 
během realizace a udržitelnosti (nemluvě o administrativní zátěži spojené 
s čerpáním dotovaného úvěru či dotace z prostředků EU); 

− absence komplexního zvážení přínosů a nákladů projektů při plánování 
investice; 

− legislativní nejednoznačnost a absence komplexní koncepce státu ve sledované 
oblasti. 

Dále zmíněná analýza potvrzuje, že existuje významný potenciál absorpční kapacity 
ve výši desítek až stovek miliard korun. Tyto investice mohou zůstat nerealizovány 
v případě, že nebude zavedena vhodná forma veřejné podpory – aktivizující buď 
bankovní sektor, či vlastníky budov k vyšší investiční aktivitě. 

Modernizace bytových domů v podobě snižování jejich energetické náročnosti 
dle návrhu tohoto právního předpisu je implementací specifického cíle 2.5 IROP. Tato 
implementace je provedena prostřednictvím poskytování zvýhodněného úvěru. 
Implementace je ukotvena v bodu 2.2.13.1 Programového dokumentu Integrovaného 
regionálního operačního programu pro období 2014-2020 (dále jen „PD IROP“).  

Dle původních dispozic měl být Finanční nástroj IROP implementován subjektem 
vzešlým z otevřené veřejné zakázky na základě „Záměru spolufinancované veřejné 
zakázky“ schváleného dne 6. 11. 2017. Otevřené nadlimitní řízení, které zadavatel 
(Ministerstvo pro místní rozvoj) uveřejnil dne 19. 10. 2018, bylo ukončeno dne 21. 1. 
2019 s tím, že od potencionálních dodavatelů nepřišla žádná nabídka, tudíž veřejná 
zakázka musela být zrušena. Následně proběhly individuální tržní konzultace s 
potencionálními dodavateli, které pomohly zmapovat aktuální situaci na trhu. Z těchto 
konzultací vyšlo najevo, že žádný potencionální dodavatel neměl o roli správce FN 
IROP valný zájem, a to především z důvodu nízké finanční odměny a nedostatku času 
na realizaci (rozdělení prostředků). 

Implementace musí být realizována prostřednictvím subjektu, který může 
zprostředkovávat úvěry. Jako nejvhodnější subjekt pro provedení implementace tedy 
byl na základě posouzení možností implementace provedeného předkladatelem tohoto 
právního předpisu vybrán Státní fond rozvoje bydlení (dále také jen „Fond"). Aby mohl 
Fond provádět implementaci, musí být tento úkol obsažen v nařízení vlády v souladu 
s § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona 
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu 
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na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
Fond hospodaří při plnění úkolů s finančními prostředky státu v souladu s § 3 zákona 
č. 211/2000 Sb., a v souladu s nařízeními vlády, kterými jsou stanoveny podmínky 
poskytování státní podpory bydlení. 

Podle těchto nařízení vlády Fond rozděluje finanční prostředky určené na podporu 
bydlení a rozvoj obcí, měst a regionů a sjednává za tím účelem smlouvy s bankami, 
obcemi i s jednotlivými příjemci podpory. 

Fond v současné době poskytuje Úvěrový program na revitalizace bytového fondu 
bez ohledu na technologii výstavby (dále jen „PANEL 2013+“). Po ukončení tohoto 
programu bude tento částečně nahrazen prováděním Finančního nástroje IROP 
dle tohoto nařízení. Aby se mohl Fond stát správcem FN IROP a jeho úvěrového fondu, 
musí být nařízením vlády upraveny podmínky pro rozdělování těchto prostředků. 
Hlavní výhoda FN IROP tkví v tom, že je hrazen z fondů EU, zatímco PANEL 2013+ je 
národní program a je tedy hrazen plně ze státního rozpočtu ČR. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Dotčenými subjekty jsou Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj 
(řídicí orgán IROP) a koneční příjemci (vlastník bytového domu, všichni spoluvlastníci 
bytového domu, společenství vlastníků jednotek bytového domu). 

 

1.5 Popis cílového stavu 
Cílem návrhu je umožnit realizaci projektů specifického cíle 2.5 IROP, které by bez 
veřejné podpory pravděpodobně nebyly realizovány – odstranit definovanou tržní 
mezeru v dostupnosti/akceptovatelnosti vynakládaných finančních prostředků pro 
konečného příjemce. Dalším cílem návrhu je zabezpečit návratnost prostředků, které 
umožní opakované řešení daných projektů i po skončení programového období, a také 
maximalizace environmentálního přínosu s cílem podstatného příspěvku k plnění cílů 
směrnice o energetické účinnosti.  

 

1.6 Zhodnocení rizika 
Rizika implementace lze na základě dostupných metodik rozdělit zhruba 
do následujících tří kategorií: 

• Rizika spojená s nastavením implementace (zejména legislativní bariéry apod.) 
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• Investiční rizika (nastavení investiční strategie a dělba rizik implementace této 
strategie subjekty zapojenými do implementace) 

• Rizika spojená s defaultem na straně konečných příjemců (nutnosti řešit zpětné 
vymáhání poskytnuté podpory) 

 

Investiční rizika 

Z pohledu nastavení investičních rizik ŘO IROP řeší rizika nastavení implementační 
strategie tím, že bude mít v kompetenci schvalování investiční strategie (na přípravě se 
může podílet i správce úvěrového fondu). Tato investiční strategie bude součástí 
dohody o financování (nebo jiného základního smluvního dokumentu uzavřeného mezi 
ŘO IROP a správcem). Správce se touto investiční strategií bude muset řídit a ŘO IROP 
bude její naplňování pravidelně kontrolovat.  

Navrhovaná implementační struktura počítá se zapojením ŘO IROP a Fondu jakožto 
správce FN IROP. Oba subjekty budou zainteresovány na minimalizaci spojených rizik. 
Mezi správcem fondu a ŘO IROP bude uzavřen smluvní vztah. Přímo do tohoto 
smluvního vztahu budou upraveny oblasti popisující sdílení rizik. Z důvodu toho, 
že finanční nástroj má umožnit i financování projektů, které by jinak na financování 
nedosáhly, lze kalkulovat s jistou mírou rizika nesplácení úvěrů. Nicméně je důležité 
upozornit na fakt, že z aktuální zkušenosti (JESSICA, PANEL) se míra neschopnosti 
splácet úvěr limitně blíží nule. 

ŘO IROP navrhuje zachování standardních způsobů hodnocení rizik konečných 
příjemců jak na úrovni zprostředkovatelů, tak hodnocení způsobilosti (soulad s IROP) 
předložených projektů na úrovni správce FN IROP. O výsledcích bude správce 
informovat ŘO IROP minimálně na kvartální úrovni. Tím bude ošetřeno riziko 
případného odchýlení se od stanovené investiční strategie ve věcné i finanční rovině.  

 

Rizika spojená s defaultem na straně konečných příjemců 

Správce FN IROP sníží riziko nesplácení úvěrů ze strany konečných příjemců tím, že ve 
smlouvách se zprostředkujícími subjekty bude jasně definován způsob, jakým bude 
postupováno při vymáhání pohledávek. Za předpokladu ekvivalentního přístupu 
k financování bude pověřen vymáháním nesplacených úvěrů správce FN IROP dle 
svých standardních zvyklostí. Pro případ zneužití podpory ze strany konečného 
příjemce bude v dohodě o financování nastaven ekvivalentní postup, který bude 
v souladu s § 44, resp. § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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1.7 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 
V rámci poskytování úvěru dle tohoto nařízení vlády bude Fond zpracovávat osobní 
údaje žadatelů o úvěr a příjemců úvěru na základě plnění úkolů prováděných ve 
veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení GDPR.  

Fond bude v rámci poskytování úvěrů dle tohoto nařízení vlády zpracovávat osobní 
údaje subjektů údajů na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné 
moci pro následující účely:  

a) posouzení a vyhodnocení žádostí žadatelů o poskytnutí úvěru,  

b) příprava, uzavření, plnění a změny smlouvy o poskytnutí úvěru, 

c) určení, výkon nebo uplatňování právních nároků Fondu včetně vymáhání 
pohledávek,  

d) veřejnosprávní kontrola klientů ve věci plnění podmínek uzavřených smluv,  

e) spolupráce Fondu s orgány dohledu,  

f) poskytování součinnosti orgánům státní správy,  

g) zajištění vnitřních potřeb Fondu v oblasti bezpečnosti, kontroly, auditu a 
archivace,  

h) evidence poskytování obecných informací příjemcům k předmětné formě 
podpory na základě jejich žádosti.  

 
1.7.1 Kategorie zpracovávaných osobních údajů  

i. V  rámci procesu zpracování osobních údajů za účelem uzavírání smluv o úvěru na 
energetickou modernizaci bytových domů: 

a) jméno (popř. jména) subjektu údajů,  

b) příjmení subjektu údajů,  

c) adresa trvalého pobytu subjektu údajů,  

d) datum a místo narození subjektu údajů,  

e) rodné číslo subjektu údajů,  

f) státní občanství subjektu údajů, 

g) další kontaktní údaje subjektu údajů – zejm. telefonní číslo, e-mailová adresa, 
datová schránka, atd.  

 
ii. V  rámci procesu zpracování osobních údajů za účelem posouzení a vyhodnocení 
žádostí žadatelů o poskytnutí úvěru na energetickou modernizaci bytových domů: 

a) zaměstnání/povolání subjektu údajů, 

b) příjmy subjektu údajů, jejich výše a jejich zdroj,  
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c) údaje o subjektu údajů z centrální evidence exekucí,  

d) údaje o subjektu údajů z insolvenčního rejstříku včetně případné delikvence, 

e) informace o subjektu údajů z centrální evidence dotací,  

f) identifikace vlastněných nemovitostí subjektem údajů, 

g) rodinný stav (příp. identifikační údaje manžela nebo manželky),  

h) počet členů společné domácnosti, 

i) případně identifikace vlastněných podílů v korporacích, 

j) informace, zda byla žádost subjektu údajů o poskytnutí úvěru vyřízena jako 
úspěšná nebo neúspěšná (z jakého důvodu). 
 

iii. V rámci procesu zpracování osobních údajů za účelem uplatňování právních nároků 
Fondu včetně vymáhání pohledávek vzniklých na základě poskytnutých úvěrů na 
energetickou modernizaci bytových domů: 

a) údaje o plnění smlouvy uzavřené Fondem se subjekty údajů, 

b) typ a číslo uzavřené smlouvy,  

c) výše poskytnutého úvěru,  

d) datum a výše jednotlivých provedených splátek,  

e) evidovaný a vymáhaný dluh,  

f) údaje o přihlášené pohledávce,  

g) způsob a průběh vymáhání dluhu, 

h) aktuální údaje o subjektu údajů z insolvenčního rejstříku včetně případné 
delikvence. 

 
V rámci podbodů i. až iii. jsou uvedeny všechny kategorie osobních údajů, které mohou 
být zpracovávány Fondem pro veškeré účely uvedené v tomto bodu (1.7.1). Zákonnost, 
způsob, účel a rozsah zpracování osobních údajů dle tohoto bodu je shodný se 
zpracováním, které již Fond provádí v rámci ostatních programů. Zpracování osobních 
údajů dle tohoto nařízení tak nebude mít potenciál naplnit podmínky pro provedení 
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nad rámec posouzení, které již bylo v rámci 
Fondu provedeno. 
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2. Návrh variant řešení 
 

Varianta 1 - Nulová 

Nulová varianta znamená ponechání současného stavu – tedy nezavedení možnosti 
podpory energetických úspor pro bytové domy z prostředků IROP. Popis dosavadní 
právní úpravy je obsažen v části 1.2. 

Varianta 2 

Tato varianta spočívá v implementaci FN IROP prostřednictvím Fondu. Fond může 
tento úkol provést pouze na základě nařízení vlády v souladu s § 9 zákona č. 211/2000 
Sb. 

Řídicí orgán má dle PD IROP pro FN IROP vyčleněno 2 mld. Kč. Tato částka se však 
použije postupně. Nejdříve se počítá s použitím 600 000 000 Kč a v případě vyššího 
zájmu budou Fondu poskytnuty další finanční prostředky. 

Hlavním zdrojem financování budou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) 
v programovém období 2014–2020. V rozpočtové kapitole Ministerstva pro místní 
rozvoj vyvolá realizace potřebu předfinancování FN IROP postupně až na částku 
600 000 000 Kč, tyto prostředky následně budou kapitole MMR refundovány.  

Minimální výše zvýhodněného úvěru bude stanovena na  500 000 Kč a maximální výše 
bude stanovena na 90 000 000 Kč. 

Úvěry budou poskytovány bezúročně. 

Náklady na správu FN IROP budou Fondu hrazeny z prostředků IROP. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
Hodnocení nákladů a přínosů pro obě varianty je provedeno především kvalitativně. 
Vzhledem k povaze řešené problematiky se zaměřením na organizační a právní 
souvislosti nelze náklady na variantu 2 zcela přesně vyčíslit, je však nutné přihlédnout 
především k nefinančním přínosům, které finanční stránku významně převyšují. 

 

3.2 Náklady 
 

Varianta 1 – Nulová 

Nulová varianta počítá s udržením současného stavu a nerealizováním FN IROP. To 
bude mít za následek, že mnoho potencionálních cílových příjemců podpory neprovede 
rekonstrukci bytového domu především kvůli vyšší ceně komerčních produktů. Kvůli 
stále se zvyšujícím nákladům spojených s bydlením se bude snižovat životní úroveň 
obyvatel a dojde k postupnému zhoršování technického stavu nezrekonstruovaných 
bytových domů. Neprovedení rekonstrukce bytových domů také zkomplikuje plnění 
cílů směrnice o energetické účinnosti. Případné suplování FN IROP národním dotačním 
programem bude mít velký dopad na státní rozpočet. 

Varianta 2 

Nejvýznamnějšími náklady budou náklady na správu FN IROP, jehož zřízení je pro 
implementaci FN IROP nezbytné. Tyto náklady spojené s výkonem role správce 
finančního nástroje nelze přesně vyčíslit. Náklady na správu FN IROP budou hrazeny 
z prostředků IROP. Náklady na tuto variantu budou upřesněny na základě limitů 
stanovených v čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 
3. března 2014. 

 

3.3 Přínosy 
 

Varianta 1 – Nulová 

Ušetření finančních prostředků vynaložených na správu FN IROP. 

Varianta 2 

Pro roli správce finančního nástroje má Fond velmi dobrou kvalifikaci ve smyslu 
vykonávání současné role holdingového fondu programu JESSICA. Neméně podstatnou 
výhodou Fondu je také orientace v problematice sociálního bydlení (mj. nabídka 
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vlastního programu podpory pro tuto oblast, opět v podobě finančního nástroje), tedy 
potenciální připravenost spravovat finanční nástroj tohoto zaměření. 

Dalším přínosem je možnost 2. obrátky, tedy opětovného použití prostředků vložených 
prostřednictvím FN IROP do Fondu. Tímto způsobem bude zajištěno opětovné využití 
prostředků na aktivity obdobného charakteru a tím přispění ke snížení energetické 
náročnosti bytového fondu v ČR.  

 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 

Varianta Přínosy Negativa 

1 

Nulová 

Úspora nákladů na správu 
Úvěrového fondu IROP.  

Nevyužití potenciálu snížení 
energetické náročnosti 
bytových domů. 

 

Nezrealizování projektů 
specifického cíle 2.5 IROP, 
které by s veřejnou podporou 
mohly být realizovány.  

 

Nevyužití finančních 
prostředků z evropských 
fondů.  

2  

Implementace 
Finančního nástroje 
IROP 
prostřednictvím 
Státního fondu 
rozvoje bydlení.  

Intenzivnější podpora 
potenciálu snížení energetické 
náročnosti bytových domů.  

 

Zlepšení životní úrovně 
obyvatelstva.  

 

Maximalizace 
environmentálního přínosu s 
omezenými prostředky s cílem 
podstatného příspěvku k plnění 
cílů směrnice o energetické 
účinnosti.    

Náklady na zajištění činnosti 
správce FN IROP (několik 
desítek milionů Kč). 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr 
nejvhodnějšího řešení 

Varianta č. 2 se jeví jako výhodnější z hlediska věcných přínosů řešení.  

Dle názoru ŘO IROP se jeví možnost využití Fondu jako nejvhodnější varianta, neboť 
existuje podstatná zkušenost se správou obdobného nástroje (JESSICA) v programovém 
období 2007-2013, Fond v praxi splňuje rysy standardní finanční instituce, neexistují 
legislativní omezení a Fond spadá do působnosti MMR.  

 

5. Implementace doporučené varianty a 
vynucování 

Implementace Finančního nástroje dle varianty č. 2 proběhne v souladu s čl. 38 
odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 ze dne 18. července 2018 (Omnibus). Na základě tohoto ustanovení 
lze svěřit implementaci finančního nástroje jinému veřejnoprávnímu 
nebo soukromoprávnímu subjektu. V tomto případě se nejedná o přímé zadání 
ve smyslu zmíněného článku 38 odst. 4 písm. b) iii), nýbrž o svěření provádění úkonů 
FN IROP, což by znamenalo poskytnout Fondu podporu (dotaci) v souladu s § 14 
rozpočtových pravidel a dále podle § 12 v režimu programového financování. 
V podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace budou specifikovány podmínky, 
za jakých bude Fond vykonávat roli správce FN IROP a poskytovat podporu formou 
úvěru konečným příjemcům na základě nařízení vlády. Podmínky nařízení vlády budou 
v souladu s podmínkami IROP, protože se jedná o realizaci finančních prostředků 
z Evropského fondu regionálního rozvoje.  

Finanční nástroje jsou poměrně novým způsobem využívání prostředků EU, který 
zajišťuje využití těchto prostředků efektivnějším a prospěšnějším způsobem. Jsou 
založené na principu opakovaného využití prostředků návratným způsobem, např. v 
podobě zvýhodněných úvěrů. Zpětně získané finanční prostředky (konkrétně splátky 
úvěrů) jsou následně k dispozici pro další použití, a to nejlépe v obdobném finančním 
nástroji. Jedním z cílů finančních nástrojů je co nejvyšší míra zapojení soukromých 
investorů do financování projektů, které se vyznačují finanční návratností. Právě 
finanční návratnost je vhodný předpoklad pro financování formou finančního nástroje. 

 

Vynucování 

Fond při realizaci nástrojů postupuje dle přesně stanovených interních předpisů (příkazy 
ředitele), které upravují postupy administrace a následnou kontrolu. Fond bude provádět 
kontrolu správnosti údajů uvedených v žádostech podávaných Fondu a dodržování 
podmínek poskytnutí a čerpání peněžních prostředků podle zákona č. 320/2001 Sb., o 
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finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Fond má kontrolní oddělení, které provádí 
pravidelné kontroly. V případě zjištění neplnění podmínek nebo podezření na porušení 
rozpočtové kázně předává kontrolní oddělení případ právní sekci, která zahájí následné 
kroky, spočívající v zesplatnění úvěru nebo odstoupení od smlouvy a případně předání k 
posouzení a vymáhání pohledávky místně příslušnému finančnímu úřadu. 
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6. Přezkum účinnosti regulace 
Kontrola nezávadnosti a účinnosti právní úpravy použití finančních prostředků Fondu 
formou úvěru na modernizaci bytových domů bude zajišťována podle povahy věci 
stanovenými kontrolními mechanismy upravenými právními předpisy platnými na 
území České republiky. 

Fond je oprávněn provádět kontrolu již v rámci procesu posuzování žádostí, a to v 
podobě kontroly jejich souladu s navrhovaným nařízením vlády. Následně je Fond 
oprávněn provádět kontrolu dodržování podmínek poskytnutí a čerpání peněžních 
prostředků Fondu. Po dobu splácení úvěru bude Fond tedy oprávněn kontrolovat 
porušení rozpočtové kázně. Hmotněprávně je Fond oprávněn provádět kontrolu 
správnosti údajů uvedených v žádostech podávaných Fondu a dodržování podmínek 
poskytnutí a čerpání peněžních prostředků Fondu podle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Procesněprávně Fond postupuje dle zákona č. 
255/2012 Sb., kontrolního řádu, a to jako kontrolní orgán při kontrole činnosti 
právnických a fyzických osob na základě výkonu působnosti v oblasti veřejné správy v 
souladu s ustanovením § 1 odst. 1 kontrolního řádu. Na základě ustanovení § 2 
kontrolního řádu vykonává Fond kontrolu plnění povinností uložených právnickým a 
fyzickým osobám jako příjemcům finančních prostředků, které jim byly poskytnuty na 
základě jednotlivých nařízení vlády. 

Při kontrole účinnosti regulace bude možné vycházet z informační zpětné vazby v této 
oblasti zajišťované především: 

• mechanismy monitorování a evaluace, včetně informací od evropských institucí, 

• informacemi z jednání příslušných pracovních skupin a platforem, 

• poznatky získanými v souvislosti s aktualizacemi dokumentace programů 
a metodických materiálů řídicích orgánů a Ministerstva pro místní rozvoj 
z pozice jednotného národního rámce (metodického prostředí),     

• informacemi z jednání vlády ČR, 

• zvláštními pravidly týkajícími se úlohy, závazků a odpovědnosti subjektů 
provádějících finanční nástroje vycházejících z nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014. 

Přezkum účinnosti regulace bude proveden po ukončení období způsobilosti, což je 
31. 12. 2023, vyhodnocením konečných indikátorů 

• rozdělením celé plánované alokace, tj. 600 000 000 Kč, 

• počet domácností se sníženou spotřebou energie, přibližně 3000 bytů, 

• roční snížení emisí skleníkových plynů přibližně 9240 tun ekvivalentu CO2. 
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7. Konzultace a zdroje dat 
Za účelem získání co největšího množství podnětů a dat od samotného Fondu, ostatních 
řídicích orgánů a zkušeností z dalších států EU byly průběžně získávány podklady 
a vyjádření. Především jimi poskytnuté analytické podklady posloužily pro upřesnění 
toho, jak co nejlépe implementovat FN IROP.  

Proběhla také řada společných pracovních setkání zástupců MMR s představiteli Fondu 
k této problematice. 

Dále k danému tématu proběhly individuální tržní konzultace se zástupci největších 
bank ČR. Tyto konzultace velkou měrou přispěly MMR k zmapování aktuální situace 
na trhu s bydlením.  

Názory jednotlivých konzultovaných subjektů k navrhované úpravě byly detailně 
analyzovány a v maximální možné míře zohledněny a zapracovány do výsledného 
řešení. 

 

Relevantní dokumenty potvrzující výše uvedené skutečnosti: 

1. Programový dokument IROP pro období 2014-2020, v aktuální verzi 1.3 ze dne 
7. 3. 2019; odkaz: https://www.irop.mmr.cz/getmedia/bd30f186-5313-4314-
89ae-b0648dd11214/PD-IROP_revize-1-3.pdf.aspx?ext=.pdf 

2. SDĚLENÍ KOMISE EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění ze dne 3. 3. 2010; odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=celex:52010DC2020 

3. Dohoda o Partnerství pro programové období 2014-2020 Česká republika, 
v aktuální verzi ze dne 15. března 2018 – 4. revize schválená Evropskou komisí 
(str. 160); odkaz: https://www.dotaceeu.cz/getattachment/40b557d9-13a0-4002-
89b3-9627e7d6e759/Dohoda-o-partnerstvi-(4-revize-brezen-
2018).pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf  

4. DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 
2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 
2014 (doporučení č. 6); odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0729(03)&from=BG 

5. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, kterým se schvalují určité prvky 
"Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Investice pro růst 
a zaměstnanost v České republice ze dne 4. 6. 2015; odkaz: 
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/c
_2015_3865_cs_acte_f_1.pdf  

6. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 
ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 
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Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním 
a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006; odkaz: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj 

7. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 
ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních 
ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení 
nařízení (ES) č. 10802006; odkaz: http://www.mmr.cz/getmedia/56227081-
fdc0-4efe-9d11-a0583c9570b8/1301-Narizeni-o-ERDF.pdf 

8. Stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, ze dne 30. června 2014 

9. Stanovisko Komise k návrhu PD IROP „Commission Observations 
on the Integrated Regional Operational Programme“ (červenec 2014)  

10. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. července 2014 č. 555 
o Integrovaném regionálním operačním programu pro období let 2014 až 2020; 
odkaz: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9LZDRCFS 

11. Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP zpracované společností 
Deloitte ze dne 3. března 2015; odkaz: 
https://www.irop.mmr.cz/IROP/media/MMR-IROP/files/Zaverecna-zprava-
predbezneho-posouzeni-financniho-nastroje-IROP.pdf 

12. Zápis z jednání ŘO IROP se zástupci České bankovní asociace k finančnímu 
nástroji ze dne 2. listopadu 2016 

13. Stanovisko k posouzení návrhu Dohody o financování FN IROP zpracované 
AK Holec, Zuska a partneři 

14. Informace pro ministryni č.j.: MMR-8336/2019-26/5 ze dne 27. května 2019 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 

Ing. Rostislav Mazal 
Ředitel Odboru řízení operačních programů 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
tel: +420 22486 1379 
e-mail: mazros@mmr.cz 
 
Ing. Helena Čikarová 
Vedoucí Oddělení metodiky 
Odbor řízení operačních programů 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
tel.: +420 224 861 171 
e-mail: helena.cikarova@mmr.cz 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJBFB252)


	1. Důvod předložení a cíle
	1.1 Název
	1.2 Definice problému
	1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
	1.4 Identifikace dotčených subjektů
	1.5 Popis cílového stavu
	1.6 Zhodnocení rizika
	1.7 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
	1.7.1 Kategorie zpracovávaných osobních údajů


	2.  Návrh variant řešení
	3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
	3.1 Identifikace nákladů a přínosů
	3.2 Náklady
	3.3 Přínosy
	3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant

	4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
	5. Implementace doporučené varianty a vynucování
	6. Přezkum účinnosti regulace
	7.  Konzultace a zdroje dat
	8.  Kontakt na zpracovatele RIA



