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Č. Připomínkové místo K části Zásadní/ 
doporučující Text připomínky Vypořádání Odůvodnění vypořádání

1 MD § 17a Z K novelizačnímu bodu 12 (§ 17a)
V § 17a požadujeme bez náhrady vypustit odstavec 4 pro jeho nadbytečnost.
Z věcného hlediska koordinační a dohledová funkce Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti fondů, programů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise
nepřinese žádnou přidanou hodnotu a naopak povede ke zbytečné administrativní zátěži. Čerpání z těchto fondů (stejně jako programů a nástrojů) probíhá
v současnosti bez výraznějších problémů a není tedy důvod nastavený systém měnit.

Neakceptováno Není pravda, že čerpání z těchto fondů probíhá v současnosti bez
výraznějších problémů a není důvod nastavený systém měnit. ČR je
mezi poslední třetinou států, které nejhůře čerpají z přímo řízených
programů EU. Nelze také hovořit, že v ČR existuje v tomto směru
nějaký systém. Důvodů nízkého zapojení českých žadatelů je několik,
ale silně rezonuje fakt, že v ČR chybí v oblasti přímo řízených
programů koordinace a podpora. To potvrzuje i Analýza programů
EU. Administrativní zátěž příjemců a národních koordinačních míst se
metodickou pomocí a další podporou ze strany MMR sníží. V žádném
případě však nejde o dohledovou funkci MMR. Přidanou hodnotou je
zejména větší (intenzivnější) zapojení ČR do využití těchto programů,
efektivnější sdílení informací, odstranění či minimalizace problémů
spojených s čerpáním unijních programů v ČR a zajištění jejich vhodné
a efektivní provázanosti s ESI fondy (viz také povinnosti vyplývající z
čl. 4 Obecného nařízení pro ESI fondy) pomocí různých koordinačních
nástrojů a mechanismů. Specificky co se týče programu CEF (část v
gesci MD), zde předpokládáme nárůst důležitosti koordinace s fondy
EU i s ohledem na možnosti převodů tak, aby byly úspěšně pokryty
národní priority, které chce ČR ze zdrojů EU v oblasti dopravy
financovat. I z hlediska budoucího programového období 2021-2027 je
v této souvislosti efektivním a výhodným řešením koordinace těchto
programů vč. propojení na koordinaci ESI fondů, která umožní lepší
propojování jednotlivých unijních programů mezi sebou i v rámci
dalších komplementárních programů (operační programy v rámci ESI
fondů, národní dotační tituly) a také podporu národních kontaktních
míst.

Po dohodě s MD byla doplněna důvodová zpráva v tom smyslu, že u
ří  ří ý h ů b d  ří t  NOK dif ý  b d  2 MSP § 19 odst. 4 Z K čl. I bodu 16 (§ 19 odst. 4) 

Návrh § 19 odst. 4 stanovuje, že „[p]okud Česká republika poskytne plnění na základě ručitelského závazku podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie, považuje se vztah mezi Českou republikou a osobou, za niž plnila, za vztah ručitele a dlužníka. V řízení ve věcech sporů z těchto vztahů se postupuje
podle občanského soudního řádu.“ Ve vztahu k uvedenému návrhu uvádíme následující:
Za prvé, navržené ustanovení předpokládá existenci „ručitelského závazku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie“. Upozorňujeme, že lze
považovat přinejmenším 
za sporné, zda předpisy Evropské unie, na něž se v návrhu odkazuje, zakládají ručení České republiky za plnění příjemce. Příslušná ustanovení
předmětných předpisů stanovují povinnost členského státu, na jehož území se příjemce nachází, uhradit řídícímu/certifikačnímu orgánu příjemci
neoprávněně vyplacenou částku, kterou samotný příjemce řídícímu/certifikačnímu orgánu nevrátil. Otázku případného regresu členského státu vůči
příjemci však neupravují, přičemž ani z jiných ustanovení předmětných předpisů nelze usuzovat na existenci ručitelského vztahu mezi členským státem a
(neoprávněným) příjemcem dotace. Je proto sporné, zda by bylo možné samotnou hypotézu navržené normy vztáhnout na předkladatelem zamýšlené
případy. Zároveň přitom upozorňujeme, že ačkoliv předkladatel v hypotéze vychází z existence ručitelského vztahu, v dispozici normy jeho existenci za
použití fikce (arg. „se považuje“) opětovně zakládá. Považujeme proto za nutné přeformulovat hypotézu navržené normy. 
Za druhé, v návrhu postrádáme jakékoliv zdůvodnění toho, proč by měl být vztah mezi státem a příjemcem v daném případě řešen prostředky soukromého
práva, pakliže, jak se v důvodové zprávě uvádí, soudy opakovaně konstatovaly, že uvedený vztah není vztahem soukromoprávním, ale veřejnoprávním.
Předložený návrh je proto třeba v uvedeném rozsahu považovat za neodůvodněný. 
Za třetí, není zřejmé, z jakého důvodu byla použitá právě fikce ručitelského vztahu. Z návrhu není například patrné, zda, a případně v jakém rozsahu, by
se na uvedený vztah měla aplikovat ustanovení občanského zákoníku, tedy zda by například měla být použita rovněž ustanovení § 2023 a 2024 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále upozorňujeme, že s ohledem na zvolenou konstrukci lze považovat za sporné, jak by
mělo být vůči příjemci postupováno v případě prohlášení konkursu na příjemce [zda by měl být například použit institut zajištěné podmíněné pohledávky
podle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), ve znění pozdějších předpisů]. S ohledem na shora uvedené požadujeme, aby byla nejprve
zanalyzována systematická a koncepční positiva a negativa navržené konstrukce, a teprve na jejím základě bylo přistoupeno k případnému legislativnímu
řešení dané problematiky.

Akceptováno Připomínka bude vypořádána rozšířením případů, kdy dochází k
porušení rozpočtové kázně novelizací rozpočtových pravidel (podle
projednání s MF a OEÚS).
x. V § 44 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno k) které zní:
„k) nevrácení vyplacených peněžních prostředků, které byly příjemcem
dotace vynaloženy v rozporu se stanovenými podmínkami poskytnutí
dotace a které Česká republika zaplatila za tohoto příjemce ze státního
rozpočtu na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie;
penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po
dni, ve kterém Česká republika vyplatila předmětné peněžní
prostředky.“.

xx. V § 44a odst. 3 písm. a) se slova „nebo j)“ nahrazují slovy „, j)
nebo k)“.

xxx. V § 44a odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které
zní:
„b) v případě, že byly za příjemce zaplaceny peněžní prostředky podle
§ 44 odstavce 1 písm. k), částku, která odpovídá výši těchto peněžních
prostředků vyplacených Českou republikou na základě přímo
použitelného předpisu Evropské unie,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

xxxx. V § 44a se na konci textu odstavce 12 doplňují slova „a odvodu
peněžních prostředků vyplacených Českou republikou podle § 44 odst.
1 písm. k)“.

Vypořádání připomínek k materiálu:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK2JTC8M)



VII

Č. Připomínkové místo K části Zásadní/ 
doporučující Text připomínky Vypořádání Odůvodnění vypořádání

Vypořádání připomínek k materiálu:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

3 MSP čl. II bod 5 Z 2. K čl. II bodu 5
Uvedené přechodné ustanovení upravuje podmínky vzniku služebního poměru zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah přejde v souladu s čl. II bodem 4
přechodných ustanovení z Regionální rady na Ministerstvo pro místní rozvoj, odkazem na obdobné použití § 190 až 198 zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“). Zároveň má podle předmětného přechodného ustanovení platit, že se lhůty
stanovené v § 190 až 198 zákona o státní službě počítají namísto od 1. července 2015 ode dne zrušení Regionálních rad, tedy od 1. ledna 2022. 
Upozorňujeme, že lze uvedené přechodné ustanovení považovat v části upravující počítání lhůt za zmatečné, jelikož ustanovení § 190 až 198 zákona o
státní službě, s výjimkou § 190 odst. 1 písm. d) a § 190a odst. 2 zákona o státní službě, neobsahují lhůty určené podle dnů, týdnů, měsíců nebo let, nýbrž
pevně stanovená data, do kdy má k určité skutečnosti dojít. Ustanovení o počítání lhůt však v takových případech nebude možné zřejmě použít, a tedy
nebude ani možné určit, ke kterému datu má dojít k normou předvídané skutečnosti (např. k vykonání obecné části úřednické zkoušky podle § 191 odst. 3
zákona o státní službě). S ohledem na shora předestřené požadujeme v rámci přechodného ustanovení upřesnit data, do kterých má dojít ke skutečnostem,
jejichž splnění je v ustanoveních § 190 až 198 zákona o státní službě stanoveno pevným datem.

Akceptováno Čl. II bod 5 bude upraven takto: „5. Pro přechod zaměstnanců
Regionální rady uvedené v bodu 1 do služebního poměru podle zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, se
použije § 190 až 195, § 196 až 197, § 200 a 201 zákona o státní
službě, obdobně s tím, že lhůty tam stanovené se namísto ode dne 1.
července 2015 počítají ode dne následujícího po dni zrušení
Regionálních rad uvedených v bodu 1. Ke dni vzniku služebního
poměru příslušný služební orgán rozhodne o výši platu podle části
deváté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších
předpisů. Pro účely započítání praxe, s výjimkou odměňování,
zaměstnanců Regionální rady uvedené v bodu 1 podle zákona o státní
službě se použije § 17 odst. 7 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1.
MSP souhlasí s vypořádáním.

4 MSP čl. II bod 15 D 3. K čl. II bodu 15
Podle předmětného přechodného ustanovení by měly být právní jednání a následky „navazující“ na právní vztahy vzniklé podle § 18 odst. 14 až 17 zákona
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění účinném před 1. lednem 2021, posuzovány podle dosavadních právních předpisů. Upozorňujeme na neurčitost
pojmu „navazující právní jednání“, resp. „navazující následek“, když není zřejmé, zda se takovým právním jednáním, resp. následkem, myslí pouze
jednání (následek), prostřednictvím něhož dochází ke změně či zániku původního právního vztahu, či rovněž na jiná právní jednání a následky.
Doporučujeme proto slovo „navazující“ nahradit slovy „z nich vzniklé“.      

Akceptováno Text bodu přechodného ustanovení nově 14 upraven podle poslední
věty připomínky.
MSP souhlasí s vypořádáním.

5 Liberecký kraj § 16d odst. 4 Z Nesouhlasíme s úpravou způsobu přijímání usnesení Výboru Regionální rady. Dosud bylo pro přijetí usnesení potřeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů zvolených v jednotlivých krajích tvořících region soudržnosti. V případě NUTS II Severovýchod to znamenalo, že žádné dva kraje nemohly
přehlasovat ten třetí. Navržená úprava však tuto praxi zásadně mění. Pokud bude mít každý kraj 3 členy, Výbor bude usnášeníschopný, je-li přítomna
nadpoloviční většina členů a k přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Výboru, tak nejen, že můžou dva kraje třetí kraj
přehlasovat, ale za určité situace může jeden kraj sám schválit usnesení za všechny. Příklad: Výbor má 9 členů, přítomna je nadpoloviční většina – 5
členů, pro přijetí usnesení je nadpoloviční většina přítomných – 3 členové. Pokud tito členové budou všichni z jednoho kraje, a Výbor se sejde pouze v 5
členech, tak ten jeden kraj může přijmout usnesení bez souhlasu ostatních dvou krajů. Domníváme se, že by měla být zachována dosavadní rovnováha a
vždy by měla být pro přijetí usnesení nadpoloviční většina všech členů za každý kraj. Tzn. vždy minimálně 2 členové z každého kraje.

Neakceptováno Předkladatel zákona je veden snahou o bezproblémové ukončení
činnosti regionálních rad (RR) a navazuje na shodu hejtmanů o
zachování výborů RR. Na základě žádostí ze strany krajů a hejtmanů,
byla novela upravena tak, aby výbor RR zůstal zachován a bylo
vyhověno krajům, aby jejich vliv byl i v posledním roce činnosti RR
zachován. Z důvodu operativnosti výboru RR navrhujeme uvedenou
úpravu textu. Skutečnost, že jeden kraj se dostane do situace, kdy za
něj rozhodují ostatní kraje, protože nebude mít své zástupce na jednání
výboru RR je možno se vyhnout poměrně snadno, a to řádnou účastí
na jednáních výboru RR. Také vzhledem k tomu, že v roce 2021 již
bude hlasováno na výborech RR především o záležitostech technického
charakteru, případné přehlasování jedním krajem nebude znamenat
žádné zvýhodnění pro některý z krajů. 
Liberecký kraj souhlaasí s vypořádáním.

6 Liberecký kraj § 17d odst. 2 Z Na základě dosavadních informací ohledně vývoje vyjednávání přípravy nového programového období EU 2021+ by vybraná města, která zpracovávají a
provádějí územní strategie, neměly být pověřeny funkcí zprostředkujícího subjektu. Navrhovaná změna zákona sice mění dosavadní „povinnost“ pro řídící
orgán na „možnost“, ale přesto stále novela zákona tuto variantu připouští. Domníváme se, že pokud v rámci vyjednávání nového období trvá stanovisko
MMR, že vybraná města nebudou zprostředkujícími subjekty, tak by v tomto duchu měla být upravena také novela zákona.

Akceptováno V § 17d zůstane zachován pouze text obsažený v odstavci 1.
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7 ÚOHS § 17c odst. 1 D K § 17c odst. 1 („V oblasti podpory je poskytovatelem dotace nebo návratné finanční výpomoci z fondů Evropské unie podle zvláštních právních předpisů
řídící orgán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.“) si dovoluji s odkazem na § 2 písm. c) a na § písm. d) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře a výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 215/2004“)
upozornit na to, že poskytovatelem veřejné podpory je ten, kdo rozhoduje o poskytnutí veřejné podpory; pokud o poskytnutí veřejné podpory rozhoduje
vláda České republiky, rozumí se poskytovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, který návrh na poskytnutí veřejné podpory nebo návrh
programu veřejné podpory předložil vládě České republiky; poskytovatelem podpory malého rozsahu je ten, kdo rozhoduje o poskytnutí podpory malého
rozsahu. Poskytovatel dotace nebo návratné finanční výpomoci nemusí být nutně totožný s poskytovatelem veřejné podpory/podpory malého rozsahu;
rovněž příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci nemusí být nutně totožný s příjemcem veřejné podpory/podpory malého rozsahu. Dle § 2 písm. e)
a f) zákona č. 215/2004 je příjemcem veřejné podpory/podpory malého rozsahu fyzická nebo právnický osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí veřejné
podpory/podpory malého rozsahu rozhodnuto. Z hlediska pravidel veřejné podpory a podpory malého rozsahu je klíčové, kdo rozhodl o poskytnutí veřejné
podpory/podpory malého rozsahu tomu kterému konkrétnímu příjemci. 

Veřejná podpora/podpora malého rozsahu musí být příjemci vždy poskytnuta na základě právního aktu/úkonu uzavřeného/vydaného na základě platných
právních předpisů České republiky, a to i s ohledem na nutnost jednoznačného určení dne poskytnutí podpory malého rozsahu. Např. dle čl. 3 odst. 4
nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis „se podpora de minimis
považuje za poskytnutou v okamžiku, kdy podnik získá podle platného vnitrostátního právního režimu na podporu právní nárok, a to bez ohledu na to, kdy
byla podpora de minimis danému podniku vyplacena“. Ze stejných podmínek vychází i zákon č. 215/2004, který v ust. § 2 písm. h) uvádí, že „dnem
poskytnutí podpory malého rozsahu je den, kdy příjemci na tuto podporu vznikne právní nárok s tím, že vznikem právního nároku se rozumí den, kdy
nabyl právních účinků právní úkon, na jehož základě byla podpora malého rozsahu příjemci poskytnuta“. 

Doplňuji, že poskytovatel podpory malého rozsahu je povinen před poskytnutím podpory v centrálním registru podpor malého rozsahu (dále jen „centrální
registr“) ověřit, zda poskytnutím podpory nedojde k překročení limitu podpory malého rozsahu stanoveného v nařízení; poskytovatel podpory malého
rozsahu je povinen uvést v právním úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu název přímo použitelného předpisu Evropské unie, podle kterého byla
podpora malého rozsahu poskytnuta a do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře
malého rozsahu a o jejím příjemci.

Vysvětleno Není zřejmé, jakým způsobem má být připomínka zapracována do
textu zákona, neboť připomínka nedává žádný návrh na úpravu. 

Co se týká předmětu připomínky, zák. 248/2000Sb. se v ustanovení §
17c odst. 1 týká čistě poskytovatelů dotace nebo návratné finanční
výpomoci z fondů EU, přičemž pro programové období 2021-2027
budou poskytovateli dotace výhradně řídicí orgány, výkonem jejichž
funkce jsou pověřena příslušná ministerstva. Ustanovení je speciálním
k ustanovení § 14 odst. 2 zák. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech. Nemění však jinou právní úpravu týkající se veřejné
podpory ani v připomínce nastíněnou definici poskytovatele a příjemce
veřejné podpory dle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje. 

Jsme si vědomi, že pojem poskytovatel dotace není shodný s pojmem
poskytovatel veřejné podpory, nicméně nevnímáme jako nezbytné to
touto novelou akcentovat.

8 ÚVČR - KML RIA D Připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále ZZ RIA)
Shrnutí ZZ RIA – 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
1. Doporučujeme doplnit stručné shrnutí nákladů a přínosů včetně kvantitativních odhadů, a to ideálně strukturovaně za jednotlivá témata. Oceňujeme, že
jsou tyto dopady podrobně analyzovány v dalších částech, nicméně pro usnadnění orientace v textu by klíčové závěry analýzy měly být obsaženy již v
úvodu ZZ RIA.
Přezkum účinnosti regulace
2. U témat A a B doporučujeme konkretizovat indikátory, které budou sledovány za účelem zjištění účinnosti navrhovaných změn. U tématu A dále
doporučujeme uvést, kdy se očekává provedení přezkumu.

Akceptováno                              K bodu 1. připomínky, tedy téma C, RIA doplněna. Za
oblast A navrhujeme doplnit text:
„Rozšíření nositelů územních strategií o šest aglomerací vyvolá
požadavky na centrální podporu zajištění činnosti nositelů územních
strategií ve výši 120,84 mil. Kč (za celé programové období).
V případě zrušení dosavadní úlohy měst jako zprostředkujících
subjektů operačních programů
předpokládáme naopak úspory – snížení požadavků na centrální
podporu - ve výši 103 mil. Kč (za celé programové období).   
Ve vztahu k tématu A navrhujeme v části 6.1 doplnit text:
„Zpětná vazba k navržené úpravě účinnosti právní úpravy měst v
rolích nositelů územních strategií pro spádové územní aglomerace bude
zjišťována v rámci existujících platforem a pracovních skupin.
Kompletní přezkum bude proveden při přípravě na další programová
období po roce 2027. Bude zkoumáno, zda počet a územní rozložení
měst v rolích nositelů územních strategií a jejich působnost ve vztahu k
výběru operací (projektů) odpovídá cílům stanoveným v části 1.5.1.“.   

9 Kraj Vysočina Nad rámec 
zákona

Z Navrhujeme v § 12 následující znění odstavce 3:
„(3) Návrh strategie rozvoje územního obvodu kraje se předkládá ke schválení zastupitelstvu kraje se stanoviskem Ministerstva životního prostředí k
posouzení vlivu provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona 100/2001 Sb.12) a se sdělením, jak bylo toto stanovisko zohledněno.“
Dle novelizace může zmíněné stanovisko vydat dle charakteru obsažených záměrů pouze krajský úřad a není tedy nutné mít vždy stanovisko MŽP. Úprava
navazuje na aktualizovaný zákon č. 100/2001 Sb. účinný od 1. 11. 2017. 

Akceptováno Předmětné ustanovení bude upraveno takto: V §
12 odstavec 3 zní: 
„(3) Návrh strategie rozvoje územního obvodu kraje se předkládá ke
schválení zastupitelstvu kraje. Bude-li návrh strategie rozvoje
územního obvodu kraje podléhat posouzení podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, bude předložen zastupitelstvu kraje spolu se
stanoviskem orgánu kraje k posouzení vlivu provádění koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví a se sdělením, jak bylo toto
stanovisko zohledněno.“. 
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.                                                                                                         
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10 Kraj Vysočina § 16 odst. 5 Z Navrhujeme v Čl. I formulovat bod 9 takto: 
V § 16d odst. 5 se za slovem „potřeby“ zrušuje čárka a slovní spojení „nejméně však jednou za 3 měsíce.

Neakceptováno Legislativně technické připomínky nelze podle čl. 5 odst. 7 věty první
Legislativních pravidel vlády označovat jako zásadní. Návrh MMR je
v souladu s čl. 58 odst. 9 větou poslední Legislativních pravidel vlády.
Kraj Vysočina souhlasí s vypořádáním.

11 Kraj Vysočina čl. II bod 1 Z S ohledem na účetní a právní pravidla by RR měly být zrušeny k 31. prosinci 2021 a nikoliv k 1. lednu 2022, proto navrhujeme opravit datum na 31.
prosince 2021. 
V právním řádu vždy končí práva k poslednímu v měsíci a právní nástupce vstupuje do nových práv k 1. v měsíci – totéž platí v účetnictví, jinak by se
musela dělat účetní závěrka i za 1. leden 2022.

Akceptováno Návrh bude upraven tak, že se Regionální rady zrušují uplynutím dne
31. prosince 2021.
Kraj Vysočina souhlasí s vypořádáním.

12 Kraj Vysočina čl. II bod 2 Z S ohledem na výše uvedené ohledně účetních a právních pravidel má přechod práv (práv, majetku, závazků, aktiv a pasív) u právního nástupce nastat k 1.
prosinci 2021, v tomto ohledu tedy navrhujeme opravit datum 30. listopadu 2021 všude, kde je v textu tohoto bodu uveden.
K tomuto bodu ještě doplňujeme, že bude muset být technicky vyřešeno nakládání s finančními prostředky tak, aby RR mohly ještě v prosinci vyplatit
platy za listopad 2021, příp. hradit závazky, jejichž splatnost nastane v prosinci 2021 (např. měsíční nájemné).

Vysvětleno V důsledku změny přechodného ustanovení (body 2 a 3) není
připomínka již relevantní. V průběhu vypořádání připomínek došlo ke
sjednocení termínu na 1. 1. 2022 (i u přechodu práv).
Kraj Vysočina souhlasí s vypořádáním.

13 Kraj Vysočina čl. II bod 8 a 9 Z K bodu 8 a 9 opět navrhujeme v souladu s právními pravidly (viz obsah připomínky k Čl. II bodu 1) opravit slovní formulaci „ode dne jejich zrušení“ na
slovní formulaci „po dni jejich zrušení“.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.

Akceptováno Slova "ode dne jejich zrušení" nahrazena slovy "dnem následujícím po
dni jejich zrušení".
Kraj Vysočina souhlasí s vypořádáním.

14 Kraj Vysočina čl. IV Z V případě změny zákona o daních z příjmů navrhujeme vypustit a neprovádět změnu uvedenou v bodu 1 - § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmu –
i po zrušení RR může docházet k vyplácení částek dotace v rámci přiznaných soudních nároků.
A rovněž navrhujeme vypustit a neprovádět změnu v bodu 14 - § 29 odst. 1 zákona o daních z příjmu – v případě podpory nákupu dopravních prostředků
budou i po zrušení RR stále příjemci = dopravci, kterým běží doba použitelnosti autobusů/vlaků a odčítají dotaci z ROP ze vstupní ceny pořízeného
majetku. 

Akceptováno Upraven text zákona o daních z příjmu.
Kraj Vysočina souhlasí s vypořádáním.

15 Kraj Vysočina čl. XVIII Z Celý čl. II (část první) může nabýt účinnost už 1. 1. 2021 – navrhujeme tedy opravit. Akceptováno Vhledem k tomu, že v jednotlivých bodech jsou dána pevná data, resp.
i přechod práv a povinností je vázán na jejich zrušení uplynutím dne
31. 12. 2021, není důvod, aby čl. II nabyl účinnosti postupně a ne již
1. 1. 2021.
Kraj Vysočina souhlasí s vypořádáním.
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16 MO čl. II bod 1 D V předkládaném návrhu zákona doporučujeme v části přechodných ustanovení zvážit, zda je den zrušení (1. ledna 2022) stanoven správně. Z
preventivních důvodů proto navrhujeme nahradit spojení „dnem 1. ledna 2022“ slovy „uplynutím dne
31. prosince 2021“ a celý daný bod uvést v následujícím znění:
„Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad,
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
a Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se zrušují uplynutím dne 31. prosince 2021.“

Odůvodnění:
Navrhovaný normativní text vyjadřuje den, k němuž se dané Regionální rady regionu soudržnosti zrušují. Vzhledem k tomu, že k zániku práv a oprávnění
vyplývajících z normativních právních dochází v souladu s ustálenou praxí vždy
na konci daného dne, vyplývá z předkládané dikce návrhu zákona, že dnem 1. ledna tyto rady budou existovat a budou zrušeny až uplynutím dne 1. ledna
2022. Domníváme se, že úmyslem předkladatele nebylo zrušení dnem 1. ledna 2022 (včetně), ale již uplynutím dne 31. 12. 2021.
Považujeme proto za vhodné upravit výše uvedené znění tak,
aby bylo pro adresáta naprosto jednoznačné a nevyvolávalo vícero výkladů,
což je nežádoucí.

Akceptováno

17 MO čl. II bod 5 D Ustanovení čl. II bodu 5 předkládaného návrhu zákona doporučujeme přeformulovat.

Odůvodnění:
V textu navrhovaného přechodného ustanovení nemůže být používáno slovo „obdobně,“ (což vyjadřuje, že se toto ustanovení vztahuje na vymezené právní
vztahy
v plném rozsahu) z čehož plyne, že by tyto lhůty končily stejně jako v případě lhůt stanovených zákonem o státní službě, v němž jsou lhůty stanoveny
pevným datem
(s výjimkou § 190 odst. 1 písm. d) a 190a odst. 2 zákona o státní službě) a končí ještě před nabytím účinnosti předkládané novely zákona. Z tohoto
důvodu doporučujeme výše uvedený bod 5 přeformulovat. 

Vysvětleno Viz vypořádání připomínky č. 3

18 MO čl. II bod 15 D Ustanovení bodu 15 článku II přechodných ustanovení doporučujeme formulovat standardním způsobem.

Odůvodnění:
Navrhované přechodné ustanovení je vysoce nestandardní a umožňovalo by,
s ohledem na strategický předmět úpravy měst, situace, při nichž by se následky právních jednání vyplývajících z právních vztahů mohly i po mnoha letech
posuzovat podle zákona ve znění účinném před 1. lednem 2021. Přechodné období
by tak příkladem trvalo v rozsahu mnoha desítek let, o čemž jsme přesvědčení,
že je nežádoucí.

Neakceptováno S ohledem na důvodnost dané úpravy ji nepovažujeme za nestandardní.
Zachování souběhu dvou rozdílných úprav považujeme za nezbytné
řešení s tím, že předcházející právní úprava se postupně stane
obsoletní. 

19 hl. m. Praha § 16 až 17 D k bodu 11 (§ 16 až 17):
- slovo „nadpisu“, v souladu s čl. 56 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „nadpisů a poznámek pod čarou č. 6a) až 6f)“

Akceptováno

20 hl. m. Praha § 17c odst. 1 D k bodu 12 (§ 17c odst. 1):
- slovo „zvláštních“, v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovem „jiných“

Vysvětleno Pojem "zvláštní" je použit záměrně s ohledem na zachování kontinuity
a jednotnosti pojmů použitých v rámci jednoho právního předpisu,
který s ohledem na dobu svého vzniku používá pojmu "zvláštní" právní
předpisy.

21 hl. m. Praha § 18 D k bodu 13 (§ 18):
- v závěru bodu na samostatný řádek, v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, doplnit větu: „Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.“

Akceptováno

22 hl. m. Praha § 19 odst. 4 D k bodu 16 (§ 19 odst. 4):
- slova „použitelného předpisu“, v souladu s poznámkou pod čarou č. 22, nahradit slovy „použitelných předpisů“
- v poznámce pod čarou č. 22 slova „Čl. 17 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském
fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999.“ vypustit, neboť nařízení bylo ke dni 31. 12. 2013 zrušeno

Akceptováno částečně Slova "použitelného předpisu" budou nahrazena slovy "použitelných
předpisů". 
Uvedení zrušeného nařízení je záměrné, neboť podle přechodných
ustanovení nařízení, kterým bylo zrušeno, se dané nařízení použije na
vztahy, které vznikly před jeho zrušením.

23 hl. m. Praha čl. II bod 2 až 
14

D k bodům 2 až 14:
- slova „v bodu 1“, v souladu s čl. 72 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „v bodě 1“

Vysvětleno Jedná se odkaz na bod přechodných ustanovení, nikoliv o citaci
ustanovení právního předpisu. V podobných případech i Legislativní
pravidla vlády obsahují tvar "bodu".

24 hl. m. Praha čl. II. bod 5 a 
6

D k bodům 5 a 6:
- za slova „o státní službě“, v souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, vložit slova „, ve znění pozdějších předpisů“

Akceptováno
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25 hl. m. Praha čl. II bod 8 D k bodu 8:
- za slova „o finanční kontrole“, v souladu s čl. 61 a čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, vložit slova „ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů“

Akceptováno

26 hl. m. Praha čl. III D - slova „větě třetí“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „větě poslední“ Akceptováno
27 hl. m. Praha čl. IV bod 8 D k bodu 8 (§ 19 odst. 8):

- za texty „zi)“, „zk)“ a „zj)“ vložit uvozovky nahoře
Vysvětleno Novelizační bod bude vypuštěn.

28 hl. m. Praha čl. IV. bod 11 D k bodu 11 (§ 19 odst. 11):
- za text „§ 19 odst. 11“ vložit slova „úvodní části ustanovení“

Vysvětleno Novelizační bod bude vypuštěn.

29 hl. m. Praha čl. VI bod 2 D k bodu 2 (§ 7 odst. 1):
- text „x)“ nahradit textem „y)“

Vysvětleno Změna označení písmen je správná a reaguje na stávající nedostatek
označení pododstavců, kde chybí označení písmene q).
Bude zároveň nutné doplnit nový novelizační bod, a to se změnou § 7
odst. 5, neboť zde je odkazováno na písemno w), které ale po
přeoznačení bude písmenem u).

30 hl. m. Praha čl. VI bod 5 D k bodu 5 (§ 8 odst. 3):
- slovo „první“ nahradit slovem „druhé“

Akceptováno

31 hl. m. Praha čl. XIV D k úvodní části:
- slova „a zákona č. 111/2019 Sb.“, v souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „, zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č.
178/2019 Sb.“

Akceptováno

32 hl. m. Praha čl. XV D k úvodní části:
- slova „a zákona č. 249/2017 Sb.“, v souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „, zákona č. 249/2017 Sb. a zákona č.
177/2019 Sb.“

Akceptováno

33 hl. m. Praha čl. XV bodu 3 D k bodu 3 (§ 3 odst. 2):
- text „r)“, v souladu se zákonem č. 177/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nahradit textem „q)“

Akceptováno

34 MZE § 17a Z 1. K návrhu § 17a
Požadujeme, aby byly v odstavci 1 navrhovaného ustanovení výslovně uvedeny názvy fondů, tak jak je obsahuje čl. 1 návrhu obecného nařízení. V
návaznosti na to požadujeme zavést legislativní zkratku „fondy Evropské unie“, aby bylo zřejmé, že uvedená ustanovení § 17a až § 17e se nevztahují na
Evropský zemědělský fond rozvoje venkova, ale pouze na fondy, kterých se týká Dohoda o partnerství. Případně navrhujeme uvedené vyřešit definicemi v
§ 2 zákona. 
Dále požadujeme zrušit odstavec 5 a zároveň explicitně stanovit, že § 17a až § 17e se nevztahují na Společnou zemědělskou politiku, která je v gesci
Ministerstva zemědělství a že postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním Společné zemědělské politiky zpracovává
a vládě předkládá Ministerstvo zemědělství, a to včetně komunitně vedeného místního rozvoje spadajícího pod Společnou zemědělskou politiku.
Ministerstvo pro místní rozvoj uvedené materiály dostává pouze na vědomí.

Akceptováno V současném znění zákona není tento výčet fondů uveden. Považujeme
za dostatečné, bude-li uveden v obecném nařízení pro programové
období 2021-2027. Nyní je však problematické uvádět v návrhu novely
zákona odkaz na nařízení, které ještě nebylo schváleno a s velkou
pravděpodobností ani nebude schváleno tak, aby mohlo být v rámci
legislativního předpisu doplněn odkaz na toto nařízení.

V návrhu zákona je v § 17a odst. 2 vymezen pojem "oblast podpory",
bude doplněno, že do oblasti podpory nespadá společná zemědělská
politika EU. 

Po dohodě s MZe bylo i na dalších místech specifikováno, že se
ustanovení nevztahují na oblast společné zemědělské politiky a odst. 5
byl dle požadavku MZe zrušen. V § 17a odst. 1 v druhé větě bylo
slovo "zajišťuje" nahrazeno slovem "koordinuje".

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.
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35 MZE 17b Z 2. K návrhu § 17b
Odstavec 3 pojednává o rozdělení peněžních prostředků obecně, nikoli prostředků týkajících se toliko Dohody o partnerství. Proto požadujeme definovat
fondy Evropské unie, jak je uvedeno v připomínce č. 1. V této souvislosti je třeba provést kontrolu celého textu ustanovení § 17b.
Dále požadujeme zrušit v odst. 2 písm. b) slova „rozvoj venkova“, protože v budoucnu k Dohodě o partnerství již přispívat nebude

Akceptováno Ačkoli považujeme za dostatečné ust. § 17a odst. 5 uvedeno, že
„Postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a
vyhodnocováním Programu rozvoje venkova zpracovává a vládě po
projednání s Ministerstvem předkládá Ministerstvo zemědělství“, bude
v návrhu zákona doplněno vymezení zkratky "oblast podpory" tak, aby
bylo zřejmé, že se netýká společné zemědělské politiky.

V §17b odst. 2 písm. b) budou slova "rozvoj venkova" vypuštěna.

36 MZE §17c Z 3. K návrhu § 17c
Požadujeme doplnění nového odstavce, který stanoví, že ustanovení § 17c se nevztahuje na Společnou zemědělskou politiku, kde je poskytovatelem dotace
akreditovaná platební agentura – Státní zemědělský intervenční fond.

Akceptováno Vymezení poskytovatele dotace bude stejné, jako v platném znění
zákona, tzn. V oblasti podpory je poskytovatelem dotace nebo návratné
finanční výpomoci z fondů Evropské unie podle zvláštních právních
předpisů17) řídicí orgán podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie15), nebo jiný řídicím orgánem písemně pověřený subjekt.

37 MZE § 17e Z 4. K návrhu 17e
Požadujeme, aby v odst. 2 bylo jednoznačně stanoveno, že se monitorovací systém využívá pouze pro fondy Evropské unie, které budou vymezeny podle
čl. 1 návrhu obecného nařízení (viz naše připomínka č. 1), a Evropský zemědělský fond rozvoje venkova bude jednoznačně vyloučen z monitorovacího
systému Ministerstva pro místní rozvoj. 

Akceptováno V § 17a bude na konci odstavce 2 doplněna věta: "Do oblasti podpory
nespadá společná zemědělská politika Evropské unie.".
V § 17e bude na konci odstavce 2 doplněna věta: "Monitorovací
systém se nevyužívá pro oblast Evropského zemědělského fondu.".

38 Pardubický kraj čl. II D V rámci problematiky ukončování činnosti regionálních rad byla zvolena varianta, kdy jejich právním nástupcem se stane MMR. V případě této varianty
se dle důvodové zprávy počítá, že financování případných závazků bude plně pokryto ze strany státu. U varianty, která nakonec není navrhována
(zachování současného stavu), byla v jednání i možnost financování těchto závazků do výše 50% ze strany krajů, s čímž kraje souhlasily (formou usnesení
Asociace krajů z 11. 6. 2019). Souhlasíme s výběrem varianty s plným pokrytím financování závazků ze strany státu, protože přijetí druhé varianty by
znamenalo z pohledu krajů potřebu tyto závazky podrobněji specifikovat.

Vysvětleno Pokud právním nástupcem zrušených RR bude od 1. 1. 2022 MMR,
také úhrada závazků bude od tohoto data zajištěna 100% z MMR. Do
doby ukončení činnosti RR, tedy do 31. 12. 2021, bude postupováno
dle schváleného Usnesení vlády č. 463 ze dne 1. července 2019. Tzn.
bude zajištěno financování nekrytých závazků RR s účastí státního
rozpočtu s maximálním podílem 50% a současně bylo uloženo
ministryni pro místní rozvoj jednat s hejtmany krajů o úhradách
minimálně 50% z výše závazků. Toto usnesení by mělo řešit situaci do
doby ukončení činnosti RR, kdy by se také kraje měly podílet na
financování nekrytých závazků RR. K financování všech závazků ze
státního rozpočtu dojde až od 1. 1. 2022, kdy přejdou dle varianty 2
všechna práva a povinnosti na právního nástupce ČR - MMR. 
Pardubický kraj souhlasí s vypořádáním.

39 ÚVČR - KOM Obecně D Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legisla-tivních
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.
Návrh zákona na straně 6 DZ uvádí, že není implementačním předpisem. Z některých dalších vy-jádření ve zvláštní části důvodové zprávy je ale vztah
návrhu k právu EU vyjádřen jinak (viz připo-mínky níže), a není tak zcela zřejmé, zda se nějaké požadavky práva EU implementují, či ne. 
Požadujeme vyjasnit, případně alespoň upravit důvodovou zprávu.

Vysvětleno Návrh není implementační a nezapracovává konkrétní požadavky
předpisů EU, na předpisy je odkazováno v obecné rovině.

Konkrétněji viz vypořádání zbylých p

40 ÚVČR - KOM § 17a D K bodu 12 (§ 17a odst. 3, 4 a 6)):
Důvodová zpráva k uvedenému ustanovení na několika místech obecně zmiňuje nařízení č. 1303/2013, resp. požadavky Evropské unie. Z důvodové
zprávy však není zřejmé, nakolik se jedná o jasně formulované požadavky předpisů EU, a nakolik jde o obecnější cíle. Pokud by návrh zapra-covával
konkrétní požadavky předpisů EU, bylo by nutné přesně uvést, jaké, a doplnit výkaznictví (podtržení, vyznačení celexového čísla a přiložení rozdílové
tabulky). Pokud se má jednat o úpravy směřující k naplnění programů a strategických dokumentů na úrovni EU, resp. naplnění obecnějších cílů předpisů
EU, postačuje vysvětlení v důvodové zprávě.
Nadto upozorňujeme, že v § 17a odst. 3 písm. d) by v souvislosti s předpisy Evropské unie nemělo být používáno slovo „právními“ a přímý odkaz na
„předpisy Evropské unie“ je možný v obecné rovi-ně pouze tehdy, pokud se jedná o přímo použitelné předpisy EU - nařízení. Pokud by se mělo jednat o
směrnice, muselo by být odkázáno na českou vnitrostátní transpoziční úpravu. Navrhujeme proto vypustit slovo „právními“ a doplnit slova „přímo
použitelnými“ před slova „předpisy Evropské unie“.

Akceptováno,
vysvětleno

Návrh nezapracovává konkrétní požadavky předpisů EU. Bohužel
doposud nebyl schválen návrh obecného nařízení pro období 2021-
2027, které nahradí nařízení 1303/2013. Schválení tohoto návrhu se dá
předpokládat až na konci roku 2020, kdy již bude pozdě na
zapracování do této novelizace. 

§ 17a odst. 3 písm. d) bude upraven dle návrhu. Míněna jsou nařízení,
tedy přímo použitelné předpisy EU.
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41 ÚVČR - KOM § 17d D K bodu 12 (§ 17d poznámce pod čarou č. 21):
Je zde odkazováno na konkrétní ustanovení nařízení EU, které je momentálně ve stádiu návrhu a není zatím zřejmé, kdy a v jaké konečné podobě bude
přijato. Pro účely MPŘ vůči neúplnému od-kazu v § 17d nenamítáme, upozorňujeme však, že pokud by během probíhajícího legislativního pro-cesu k
předloženému zákonu nedošlo ke schválení příslušného nařízení EU, musela by být po-známka pod čarou vypuštěna, neboť není možné v platném a
účinném vnitrostátním předpise od-kazovat na dosud nepřijatý předpis EU.

Vysvětleno MMR si je vědomo nemožnosti odkazování na nepřijaté předpisy EU v
platném vnitrostátním předpise. Počítáme s pozdější úpravou v
průběhu leg. procesu (jak s variantou doplnění čísel přijatých nařízení
tak s variantou vypuštění odkazů), toto je konstatováno v DZ.

42 ÚVČR - KOM § 18 D K bodu 13 (§ 18 odst. 2 a 3):
Vznášíme dotaz, jak bude postupováno, pokud daná osoba (zejména cizinec) nebude mít přiděleno rodné číslo, se kterým počítá § 18 odst. 2 písm. f) a §
18 odst. 3 písm. d) návrhu. 

Vysvětleno § 18 v odst. 2 a 3 pouze vyjmenovává údaje, které může monitorovací
systém z příslušných registrů (IS evidence obyvatel a IS evidence
cizinců) získávat. Ustanovení neupravuje zadávání těchto údajů do
MS, ohledně úpravy rodného čísla u cizinců je třeba vycházet ze
zákonné úpravy příslušných IS. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel v § 3 odst. 4 písm. d) stanoví, že v evidenci cizinců se vede
rodné číslo, bylo-li přiděleno. Z toho logicky vyplývá, že nebylo-li
rodné č. cizinci přiděleno a není z tohoto důvodu evidováno v
příslušném IS, nebude převzato do MS.

43 ÚVČR - KOM § 19 Z K bodu 16 (§ 19 odst. 4):
Není zřejmé, odkud přímo vyplývá ručitelský závazek pro Českou republiku, jak je uveden v předmětném ustanovení. Z příslušných ustanovení přímo
použitelných předpisů EU citovaných v poznámce pod čarou č. 22 to dle našeho názoru neplyne, a navíc je zde argumentováno (viz strana 30 DZ) mimo
jiné čl. 17 odst. 3 nařízení č. 1080/2006, které bylo zrušeno nařízením č. 1301/2013, a je tudíž již neplatné. Požadujeme vysvětlit, argumentaci neplatným
nařízením vypustit, a také vypustit odkaz na neplatné nařízení z poznámky pod čarou č. 22. 
V případě, že i přes výše zmíněné předkladatel považuje ručitelský závazek podle § 19 odst. 4 za implementační, je potřeba uvést, k jakému ustanovení
práva EU, a dále navržené ustanovení podtrhnout, vyznačit CELEXovým číslem a přiložit rozdílovou a srovnávací tabulku. 
Nadto i u této poznámky pod čarou upozorňujeme na citaci dosud nepřijatého evropského předpisu (viz naše připomínka k poznámce pod čarou č. 21).

Vysvětleno Navrhovaná úprava byla na základě uplatněných připomínek
přehodnocena a je navrhována nová konstrukce. Více viz zaslaný
návrh příslušného ustanovení. 

Nově navrhované ustanovení se sice nadále odkazuje na nařízení,
ustanovení ale nepovažujeme za implementační. Úprava z nařízení
obecně vychází, ale týká se regresního nároku ČR, který přímo
použitelné předpisy nijak neupravují.  

Na čl. 17 odst. 3 nařízení č. 1080/2006 se odkazuje z toho důvodu, že
podle přechodných ustanovení nařízení č. 1301/2013 (konkrétně čl. 13
odst. 1, na který je rovněž odkazováno) se zrušené nařízení použije na
pomoc schválenou Komisí na základě tohoto nařízení nebo na dotčené
projekty i po 31. prosinci 2013, a to až do jejich ukončení. Není tedy
vyloučeno, že bude třeba vymáhat na příjemci částku neoprávněně
vyplacenou v rámci pomoci řídící se nařízením č. 1080/2006.  

K odkazu na dosud nepřijaté předpisy EU: viz přip. 41
Viz vypořádání připomínky č. 2.

44 Královehradecký kraj § 16d odst. 4 Z Nesouhlasíme s navrhovanou úpravou, neboť v podmínkách Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (jež je tvořena 3 členy) by v rámci tohoto
způsobu mohlo dojít k přehlasování ostatních krajů. Proto navrhujeme ponechat stávající systém hlasování, kdy by měla být pro přijetí usnesení
nadpoloviční většina všech členů za každý kraj.

Neakceptováno, ROZPOR Předkladatel zákona je veden snahou o bezproblémové ukončení
činnosti RR a navazuje na shodu hejtmanů o zachování výborů RR. 
Na základě žádostí ze strany krajů a hejtmanů, byla novela upravena
tak, aby výbor RR zůstal zachován a bylo vyhověno krajům, aby jejich
vliv byl i v posledním roce činnosti RR zachován. Z důvodu
operativnosti výboru RR navrhujeme uvedenou úpravu textu.
Skutečnost, že jeden kraj se dostane do situace, kdy za něj rozhodují
ostatní kraje, protože nebude mít své zástupce na jednání výboru RR
je možno se vyhnout poměrně snadno, a to řádnou účastí na jednáních
výboru RR. Také vzhledem k tomu, že v roce 2021 již bude hlasováno
na výborech RR především o záležitostech technického charakteru,
případné přehlasování jedním krajem nebude znamenat žádné
zvýhodnění pro některý z krajů. 
Královehradecký kraj nesouhlasí s vypořádáním.
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45 Královehradecký kraj čl. II D Přechodná ustanovení jsou zbytečně podrobná a duplicitní (bod 2, 4, 7, 8, 9). Obecně by měl být výčet vylučovací, tj. všechna práva a povinnosti vyjma
…přechází na Ministerstvo    pro místní rozvoj (MMR).
Zároveň jsou příliš podrobná. Je potřeba zvážit, zda je takováto míra detailu vhodná pro zákonnou právní úpravu, zda by nebyla lepší podzákonná forma,
například z důvodu větší flexibility v případě nutnosti změn některých ustanovení.
Regionální rady se dle přechodného ustanovení č. 1 zrušují k 1. 1. 2022. Dle přechodného ustanovení č. 2 však přechází veškerý majetek regionálních rad
na Českou republiku (MMR) ještě před jejich zánikem a to 30. 11. 2021, dle přechodného ustanovení č. 3 bude soupis majetku pořízen až po jeho
převedení a to do 15. 12. 2021. Z jakých zdrojů a jakým způsobem pak bude hrazen provoz regionálních rad v prosinci 2021 (např. platy zaměstnanců za
měsíc listopad a prosinec, faktury a další výdaje spojené s provozem a zánikem regionálních rad)? Znamená to, že regionální rada již nebude mít přístup k
žádným finančním prostředkům včetně sociálního fondu, dotací od krajů na nezpůsobilé výdaje  a dotaci z OPTP na způsobilé výdaje?

Vysvětleno V důsledku změny přechodného ustanovení (body 2 a 3) není
připomínka již relevantní. V průběhu vypořádání připomínek došlo ke
sjednocení termínu na 1. 1. 2022, tedy i majetek přejde na právního
nástupce od 1. 1. 2022.

46 NKÚ DZ D V textu na str. 7 Důvodové zprávy je uvedeno: „V oblasti státního rozpočtu lze předpokládat dopad ve výši až 1 130,164 mil. Kč připadající na
dofinancování závazků regionálních rad.“.
U uvedené sumární částky jsou pouze slovně popsány typy závazků, ze kterých nelze dovodit výši jednotlivých typů závazků u konkrétních regionálních
rad. S ohledem na předpokládaný vysoký dopad na státní rozpočet doporučujeme v materiálu konkretizovat objem a výši jednotlivých typů závazků v
členění podle jednotlivých regionálních rad s uvedením aktuálního stavu jejich finančních zdrojů, jakož i stávajícího personálního zajištění ze strany
regionálních rad a MMR.
Připomínáme, že usnesením vlády ČR ze dne 1. července 2019 č. 463 o financování nekrytých závazků regionálních rad regionů soudržnosti, vláda
schválila použití finančních prostředků státního rozpočtu ke krytí závazků a dalších výdajů regionálních rad, které nedisponují dostatečnými zdroji k jejich
krytí (po odečtení minimálního provozního zůstatku ve výši 
2 mil. Kč), a to do maximálně 50 % výše tohoto závazku. Současně bylo ministryni pro místní rozvoj uloženo jednat s hejtmany krajů o úhradách
minimálně 50 % z výše závazků a dalších výdajů. 
Uvedené usnesení vlády mělo řešit jak situaci roku 2019, tak i let následujících až do zrušení regionálních rad. V materiálu se neuvádí, jaké jsou dosavadní
výsledky jednání s hejtmany krajů o participaci krajů na úhradě předmětných závazků. Je nicméně zřejmé, že v rámci uplatnění varianty č. 2 (zrušení
regionálních rad) dopadne celá tíže financování nekrytých závazků regionálních rad ke dni jejich zrušení na státní rozpočet. Z předloženého materiálu
nevyplývá, jakým způsobem budou v období do jejich zrušení regionální rady motivovány k plnění svých finančních závazků a příslušné kraje k podílu na
jejich úhradě.

Vysvětleno Budoucí závazky nelze více konkretizovat, neboť v budoucím období
do doby ukončení činnosti RR budou probíhat kontroly udržitelnosti,
jejichž výsledkem může být nové vyčíslení finančních dopadů, stejně
tak jednotliví příjemci se nově mohou přihlásit k náhradám škody či
řešení dalších svých pohledávek. 
Pokud jde o usnesení vlády č. 463/2019 - pouze uložilo ministryni
jednat s hejtmany, avšak UV nemůže zavazovat hejtmany k plnění
konkrétních úkolů. 
Motivace RR vychází obdobně jako v dosavadní činnosti z povinností
stanovených dosud platným zákonem č. 248/2000 Sb. a současně
MMR vyvíjí pravidelnou iniciativu ve vztahu k RR a zástupcům krajů
k naplnění zákonných povinností. 

47 NKÚ čl. II bod 2 a 4 D Podle bodu 2 veškerý majetek regionálních rad uvedených v bodu 1 přechází dnem 30. listopadu 2021 na Českou republiku a závazky související s tímto
majetkem, jakož i závazky vzniklé z činností regionálních rad uvedených v bodu 1, se stávají dnem 30. listopadu 2021 závazky České republiky. V
právních vztazích, do nichž Česká republika vstoupila, jedná jejím jménem Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle bodu 4 práva a povinnosti z
pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce v regionální radě přecházejí z regionálních rad dnem jejich zrušení - tedy dnem 1. ledna
2022 - na Ministerstvo pro místní rozvoj. Není zřejmé, jak bude v období od přechodu závazků regionálních rad na Českou republiku do přechodu práv a
povinností z pracovněprávních vztahů řešena úhrada platů zaměstnanců zařazených k výkonu práce v regionální radě.

Vysvětleno V důsledku změny přechodného ustanovení (body 2 a 3) není
připomínka již relevantní. V průběhu vypořádání připomínek došlo ke
sjednocení termínu na 1. 1. 2022.

48 NKÚ čl. II bod 5 D Pro přechod zaměstnanců regionálních rad do služebního poměru se mají použít § 190 až 198 zákona o státní službě obdobně s tím, že „lhůty tam
stanovené se namísto ode dne 1. července 2015 počítají ode dne zrušení regionálních rad“. V uvedených ustanoveních se však vyskytuje řada lhůt určených
konkrétními daty, které již často uplynuly. Není zřejmé, jaké lhůty se uplatní v těchto případech.

Akceptováno Viz vypořádání připomínky č. 3.

49 NKÚ DZ D K Důvodové zprávě, str. 9 

Předpokládané snížení provozních nákladů o 30 % oproti roku 2021 vychází ze sumárních tabulek pro varianty č. 1 a varianty č. 2. Zdrojem těchto
informací jsou údaje získané od regionálních rad a MMR. Pro jednoznačné vysvětlení souhrnných číselných údajů doporučujeme uvést (např. v rámci
příloh) konkrétní finanční údaje, ze kterých sumarizované údaje v tabulkách vycházejí.

Akceptováno Finanční údaje byly více zpřehledněny.

50 NKÚ DZ D K Důvodové zprávě, str. 31, k bodům 4 a 6
V textu odůvodnění k personálním opatřením není popsáno, jaký odborný útvar MMR a v jakém personálním složení by měl uvedenou agendu převzít. S
ohledem na rušení sedmi regionálních rad s uváděným počtem 65 zaměstnanců v roce 2021 by MMR mělo disponovat návrhem personálního zajištění v
rámci svého úřadu, zejména s ohledem na optimalizaci služebních míst v rámci resortu MMR. Mělo by být vyřešeno, zda s ohledem na služební zákon
nevzniknou v souvislosti s novou agendou nová místa představených a místa s vyšší platovou třídou než u stávajících zaměstnanců regionálních rad, a
nedojde tak celkově k navyšování systemizovaných míst a s tím spojených nákladů na platy.

Vysvětleno Otázka konkrétního zařazení v MMR není věcí zákona. Bude řešeno
interně na MMR.

51 NKÚ DZ D K Důvodové zprávě, formální připomínka

V textu důvodové zprávy jsou neočíslované tabulky. Rozlišovat je tak lze pouze podle názvu, v některých případech s možností záměny např. str. 9
„Provozní náklady u varianty 1 pro rok 2022 a 2023, v mil. Kč.“ a „Provozní náklady u varianty 2 pro rok 2022 a 2023, v mil. Kč“. Pro lepší přehlednost
textu doporučujeme tabulky očíslovat. 

Akceptováno V DZ byly pro větší přehlednost očíslovány všechny obsažené tabulky.
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52 Olomoucký kraj § 1 D Navrhovaný text ve znění „a koordinaci využívání fondů, programů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise“ doporučujeme doplnit o slovní spojení
„a v řízení státu.“ Výsledná podoba nově vkládaného textu by pak byla následující: „a koordinaci využívání fondů, programů a nástrojů v přímém řízení
Evropské komise a v řízení státu.“ Ministerstvo pro místní rozvoj koordinuje územní zaměření finanční podpory regionálního rozvoje v souladu se
Strategií regionálního rozvoje. Strategie regionálního rozvoje je zpracovávaná nejen pro ESIF, ale i národní fondy.

Neakceptováno Ustanovení se § 1 písm. b) se týká kompetencí MMR jako Národního
orgánu pro koordinaci, který má na starosti fondy EU a do budoucna
rozhodně není plánováno kompetence jakkoliv rozšiřovat na fondy,
programy či nástroje v řízení státu. 

53 Olomoucký kraj § 4 D Čl. I. Nad rámec předložené novelizace doporučujeme zapracovat do textu § 4 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje slovní spojení
„snižování regionálních rozdílů“ tak, aby výsledný text zněl „Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „Ministerstvo“) ve spolupráci s ostatními dotčenými
ústředními správními úřady a kraji navrhuje vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj České
republiky, snižování regionálních rozdílů, zvyšování hospodářské a sociální úrovně územních samosprávných celků a udržování jejich hospodářské,
sociální a územní soudržnosti (dále jen „státem podporované regiony“).“ Doplněný text navazuje na ustanovení § 3 odst. 1, ve kterém je uvedeno, že cílem
podpory regionálního rozvoje je mimo jiné přispět ke snižování regionálních rozdílů.

Neakceptováno Snižování regionálních rozdílů je již obsaženo ve spojení „vyvážený
rozvoj České republiky“.

54 Olomoucký kraj § 11 D Čl. I, bod 4.: Nad rámec novelizace doporučujeme ve druhé větě dotčeného § 11 vypustit slovní spojení „v působnosti Ministerstva“ a zapracovat do textu
slovní spojení „a ostatních dotčených ústředních správních úřadů“ tak, aby konečný text zněl takto: „K finanční podpoře regionálního rozvoje se v návrhu
státního rozpočtu vyčleňují peněžní prostředky na uskutečňování opatření v působnosti Ministerstva a ostatních dotčených ústředních správních úřadů
obsažených ve Strategii regionálního rozvoje.“ Doplněný text doporučujeme do ustanovení zapracovat s ohledem na znění následujícího § 12.

Neakceptováno Platné ustanovení se opírá o působnost MMR stanovenou v § 14 odst.
2 písm. a)  kompetenčního zákona, podle níž 
MMR spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky
bydlení a regionální politiky státu. U ústředních správních úřadů tomu
tak není. MMR se opírá ve vztahu k zabezpečování zdrojů pro
Strategii regionálního rozvoje o koordinační působnost podle § 14 odst. 
2 písm. b) kompetenčního zákona (koordinuje činnosti ministerstev a
jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky
bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování
těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje). Navrhované
doplnění § 11 tuto působnost dále upřesňuje jako koordinaci územního
zaměření finanční podpory.  

55 Olomoucký kraj § 12 D Čl. I: Nad rámec navržené novelizace doporučujeme zapracovat do textu § 12 odst. 2 písm. c) slovní spojení „a reflektuje vymezené regiony ve Strategii
regionálního rozvoje v působnosti kraje“ tak, aby výsledný text předmětného ustanovení zněl: „vymezuje krajem podporované části jeho území a reflektuje
vymezené regiony ve Strategii regionálního rozvoje v působnosti kraje.“

Neakceptováno Vztah mezi strategickými dokumenty státu a kraje je obsažen v § 6
písm. f), podle něhož Strategie regionálního rozvoje ČR obsahuje
doporučení krajům pro zaměření jejich rozvoje, a je na nich, jak v
rámci své ústavně garantované samostatné působnosti s tímto
doporučením naloží.  
Pojem „reflektuje“ nebo „odráží“ kromě toho považujeme z
legislativního hlediska za obtížně uchopitelný (tzn. těžko
kontrolovatelný, nemluvě o vynutitelnosti).

56 Olomoucký kraj RIA D K RIA, bod 3.3.4, Téma C, podbod 3.3.4.1. Varianta 1 – nulová, věta první (str. 33): Doporučujeme z textu vypustit pasáž ve znění: „V případě
zachování současného stavu, tedy nastavení nulové varianty, generuje předmětná varianta potenciální finanční úsporu pro státní rozpočet, která bude
odpovídat výši smluvně zajištěného financování RR kraji.“ Dle našeho názoru tato varianta negeneruje finanční úsporu pro státní rozpočet, která by
odpovídala výši smluvně zajištěného financování RR kraji. Financování RR kraji je zajištěno i ve variantě 2.Olomoucký kraj doporučuje s ohledem na
přínosy a náklady zvolit variantu 2, tedy řešení spočívající ve zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti a ustanovení právního nástupce České
republiky – MMR s účinností od 1. 1. 2022.

Vysvětleno Druhá varianta je varianta přednostní, která získala více bodů v
hodnocení a bude předkladatelem preferována, nicméně je třeba uvést i
variantu tzv. nulovou, tedy setrvání v současném stavu. Vypuštění
věty z textu akceptujeme. 

V dokumentu RIA, v části 3.3.4.1. text bude upraven. Dále do RIA,
část 3.3.4.1. za slova finanční úsporu pro státní rozpočet, která bude
odpovídat výši smluvně zajištěného financování regionálních rad kraji,
budou vloženy další věty: "Tato úspora však bude mít neutrální dopad
na veřejné rozpočty jako celek. Část financovaná kraji bude
uvolňována z rozpočtů krajů."
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57 ČÚZK čl. II bod 3 Z K části první, čl. II Přechodná ustanovení
K bodu 3
Požaduji na konci bodu 3 doplnit větu „Jsou-li součástí majetku Regionální rady nemovité věci evidované v katastru nemovitostí nebo věcná práva k nim,
zapíše se změna těchto práv do katastru nemovitostí na základě ohlášení Ministerstva, které obsahuje označení práv, která na Českou republiku přešla, a
označení nemovitostí, kterých se tato práva týkají, údaji podle katastrálního zákona. Současně Ministerstvo ohlásí svou příslušnost hospodařit s
nemovitými věcmi podle předchozí věty nebo oprávnění jednat jménem České republiky v právních vztazích podle předchozí věty.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že Regionální rady jsou v katastru nemovitostí evidovány jako osoby oprávněné z věcných práv, je třeba stanovit postup a listinu, na
základě které bude přechod těchto oprávnění na Českou republiku a současný vznik příslušnosti hospodařit pro Ministerstvo zapsán do katastru
nemovitostí.

Akceptováno Dalo by se uvažovat, že listinou, na základě které se provede zápis,
bude protokol sepsaný podle čl. II bodu 3, přičemž by se např. uvedlo,
že protokol o nemovitém majetku se sepíše zvlášť.
Od 1. 3. 2016 již není listinou, na jejímž základě se provede záznam do
katastru nemovitostí, ohlášení, ale v souladu s § 15 ZMS a § 66 a § 71
katastrální vyhlášky je písemností osvědčující vlastnické právo státu a
příslušnost organizační složky její prohlášení o vzniku práva. To, že by
MMR mělo tento majetek ohlásit, vyplývá ze ZMS, proto pokud by
tomu mělo být jinak, pak by se to asi mělo dát do přechodných
ustanovení. Např. pokud se bude sepisovat protokol o předání majektu
atd., pak by se mohlo stanovit, že tento protokol je listinou, která
osvědčuje příslušnost MMR. K přechodu majetku na stát dochází ze
zákona. Např. viz § 1 odst. 5 zákona č. 157/2000 Sb., nebo zákon č.
290/2002 Sb.
ČÚZK souhlasí s vypořádáním.

58 Jihomoravský kraj čl. II bod 1 Z k bodu 1, opravit – s ohledem na účetní a právní pravidla by RR měly být zrušeny k 31. prosinci 2021 a nikoliv k 1. lednu 2022, proto navrhujeme opravit
datum na 31. prosince 2021. V právním řádu vždy končí práva k poslednímu v měsíci a právní nástupce vstupuje do nových práv k 1. v měsíci – totéž
platí v účetnictví, jinak by se musela dělat účetní závěrka i za 1. leden 2022.

Akceptováno Viz také připomínka č. 11.

59 Jihomoravský kraj čl. II bod 2 Z k bodu 2, opravit – s ohledem na výše uvedené ohledně účetních a právních pravidel má přechod práv (práv, majetku, závazků, aktiv a pasív) u právního
nástupce nastat k 1. prosinci 2021, v tomto ohledu tedy navrhujeme opravit datum 30. listopadu 2021 všude, kde je v textu tohoto bodu uveden. K tomuto
bodu ještě doplňujeme, že bude muset být technicky vyřešeno nakládání s finančními prostředky tak, aby RR mohly ještě v prosinci vyplatit platy za
listopad 2021, příp. hradit závazky, jejichž splatnost nastane v prosinci 2021 (např. měsíční nájemné).

Akceptováno V důsledku změny přechodného ustanovení (body 2 a 3) není
připomínka již relevantní. V průběhu vypořádání připomínek došlo ke
sjednocení termínu na 1. 1. 2022 (i pro přechod práv). 

60 Jihomoravský kraj čl. II bod 8 a 9 Z k bodu 8 a 9, opravit - navrhujeme v souladu s právními pravidly (viz obsah připomínky k bodu 1) opravit slovní formulaci „ode dne jejich zrušení“ na
slovní formulaci „po dni jejich zrušení“.

Akceptováno

61 Jihomoravský kraj čl. VI Z V případě změny zákona o daních z příjmů navrhujeme vypustit a neprovádět změnu uvedenou v bodu 1 - § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmu –
i po zrušení RR může docházet k vyplácení částek dotace v rámci přiznaných soudních nároků.

Akceptováno Viz také připomínka č. 14.

62 Jihomoravský kraj čl. IV Z Navrhujeme vypustit a neprovádět změnu v bodu 14 - § 29 odst. 1 zákona o daních z příjmu – v případě podpory nákupu dopravních prostředků budou i
po zrušení RR stále příjemci = dopravci, kterým běží doba použitelnosti autobusů/vlaků a odčítají dotaci z ROP ze vstupní ceny pořízeného majetku. 

Akceptováno Viz také připomínka č. 14.

63 Jihomoravský kraj čl. II Z Celý čl. II (část první) může nabýt účinnost už 1. 1. 2021 – navrhujeme tedy opravit 31. prosince 2021. Akceptováno Viz také připomínka č. 15.
64 Jihomoravský kraj § 16 D Čl. I bod 9, úprava formulace „V § 16d odst. 5 se za slovem „potřeby“ zrušuje čárka a slovní spojení „nejméně však jednou za 3 měsíce.“ Neakceptováno Viz také připomínka č. 10.
65 MPSV § 17a Z K bodu 12 - § 17a odst. 1

V odstavci 1 je nově doplněný text (tučně): „Ministerstvo zabezpečuje spolupráci České republiky s orgány Evropské unie a koordinuje činnosti řídicích
orgánů při využití peněžních prostředků z fondů Evropské unie v oblastech podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti a územní spolupráce a 
rybářské politiky. Ministerstvo dále zajišťuje věcná rozhraní a návaznosti při využití peněžních prostředků z fondů Evropské unie.
a) Doplnění textu … a koordinuje činnosti řídicích orgánů…, je příliš obecné a nepřesné. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) by mělo koordinovat
činnosti všech orgánů, nejen řídící orgány (ŘO), ale i Platební a certifikační orgán (PCO), Auditní orgán (AO) a Centrální harmonizační jednotku (CHJ).
Dále, pokud by mělo být toto ustanovení v zákoně uvedeno, je nutné přesně vymezit činnosti, které jsou předmětem koordinace ze strany MMR, nebo
stanovit způsob, jakým bude o této věci závazně rozhodnuto. Například činnosti a odpovědnosti ŘO jsou poměrně podrobně stanoveny v čl. 125 obecného
nařízení a jde o činnosti ve výlučné kompetenci ŘO, kde vesměs ani koordinace ze strany MMR není možná.
b) Poslední věta: „Ministerstvo dále zajišťuje věcná rozhraní a návaznosti při využití peněžních prostředků z fondů Evropské unie“ je nadbytečná. Není
jasné, co je myšleno „zajišťováním“ věcných rozhraní a návaznosti při využití peněžních prostředků z fondů EU“ – požadujeme tuto větu vypustit.

Vysvětleno Ustanovení je obecné, některé činnosti v rámci koordinace jsou
uvedeny v následujících odst. Nebo v důvodové zprávě. Cílem tohoto
ustanovení však není přidávat NOK další kompetence, ale uvést v
zákoně to, co již NOK dělá nyní.

Co se týká koordinace útvarů na MF, u AO je stěžejní zachování
nezávislosti, CHJ není orgánem implementační struktury a PCO má
agendu natolik specifickou, že koordinace v rozsahu v jakém NOK
koordinuje ŘO zde není na místě. 

Kromě dosavadního zajišťování doplňkovosti a soudržnosti (sledování
souladu mezi fondy EU) v oblasti koheze je třeba nastavit věcné
rozhraní a obsahovou doplňkovost i vzhledem k programům přímo
řízeným EK a zajistit průběžnou komunikaci o EU fondech,
programech a nástrojích jako celku. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.

66 MPSV § 17a D K bodu 12 - § 17a odst. 2
V navrhovaném znění odstavce (2) došlo pouze k dílčí úpravě (viz níže, přeškrtnuto), nicméně pak neodpovídá text v závěru daného bodu, kde zůstalo
„těchto fondů“ – doporučujeme úpravu, aby znění dávalo smysl (tučně podtrženo):
(2) Ministerstvo po projednání s řídicími orgány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů oblastech podpory hospodářské, sociální a
územní soudržnosti a rybářské politiky (dále jen „oblast podpory“) z evropských fondů vytváří jednotný národní rámec přijímaný usneseními vlády
České republiky, kterým metodicky sjednocuje postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním programů těchto fondů.

Akceptováno Text bude upraven, aby bylo zřejmé, že jde o fondy EU.
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67 MPSV § 17a Z K bodu 12 - § 17a odst. 3
Odstavec 3 je nově vložený odstavec, který by měl specifikovat v písmenech a) až e), co MMR v oblastech podpory hospodářské, sociální a územní
soudržnosti a rybářské politiky konkrétně vytváří v rámci jednotného národního rámce – jsme přesvědčeni, že v rámci daného zákona je dostačující
uvedení textu v odstavci 2, který shrnuje koordinační roli MMR v dané oblasti. Jednotlivé úkony už do zákona nepatří – tento detail lze upravit v
navazujících usneseních vlády k příslušným dokumentům, resp. již vydaná související usnesení vlády tuto úpravu obsahují. Navíc není uvedeno, že tyto
činnosti MMR provádí ve spolupráci s ŘO. 
Konkrétně lze upozornit i na nejasnosti u jednotlivých odrážek/písmen:
ad c) navrhuje se vládě systém pro čerpání peněžních prostředků, který zahrnuje vymezení operačních programů, řídicích orgánů a věcných rozhraní a
návazností mezi operačními programy – není však jasné, co je míněno „vymezením věcných rozhraní a návazností mezi operačními programy“ (viz naše
připomínka k § 17a odst. 1). Dále nepovažujeme za správné tvrzení uvedené v důvodové zprávě, že tento odstavec obsahově odpovídá původnímu §18
odst. 10, který zněl: „Rozdělení finančních prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti
mezi operačními programy a návrhy případných změn platného rozdělení finančních prostředků schvaluje vláda na návrh Ministerstva po předchozím
projednání s Radou“….
ad d) koordinuje efektivní využívání peněžních prostředků a naplňování podmínek a sleduje dodržování průřezových povinností pro čerpání peněžních
prostředků z fondů Evropské unie stanovených právními předpisy Evropské unie – není však jasné, o naplňování jakých podmínek se jedná, jaké
„průřezové povinnosti“ má předkladatel na mysli. Je to sice vysvětleno částečně v důvodové zprávě, že jsou tím myšleny tzv. základní (předběžné)
podmínky, horizontální principy, integrované nástroje, avšak podle našeho názoru není nutné toto v zákoně uvádět, protože pro jednotlivé řídicí orgány se
jedná o povinnosti vyplývající z platné legislativy EU a koordinační role MMR je dostatečně zmíněna již v § 17a odst. 1.
Požadujeme proto znění odstavce 3 z výše uvedených důvodů vypustit.

Vysvětleno V připomínce k bodu 12 - § 17a odst. 1 MPSV požaduje v zákoně
přesně vymezit činnosti, které jsou předmětem koordinace ze strany
NOK (viz připomínka č. 65). Zde jsou v odst. 3 vymezeny některé
činnosti NOK a MPSV uvádí, že to do zákona nepatří. Bohužel nelze
vyhovět takto rozporuplným připomínkám. 
V platném znění zákona jsou nyní kompetence MMR NOK vymezeny
příliš obecně, proto jsme přistoupili k větší specifikaci.

Odstavec 3 považujeme za zásadní s ohledem na věcné / strategické
nastavení využívání fondů EU / politiky soudržnosti v ČR a jejich
realizaci. 

Ad písm. c) Vymezení věcných rozhraní a návazností je o duplicitách,
synergiích a komplementaritách a to je součástí koordinační činnosti
MMR; více také viz vypořádání k připomínce MPSV č. 95.

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.

68 MPSV § 17a odst. 4 Z K bodu 12 - § 17a odst. 4
Odstavec 4 je nově vložený odstavec, který by měl specifikovat v písmenech a) – c) novou úlohu MMR v oblasti fondů, programů a nástrojů v přímém
řízení Evropské komise na národní úrovni (v součinnosti s národními kontaktními místy).
Nedomníváme se, že je nutné a vhodné tuto oblast koordinace upravovat samostatně v zákoně. Tento záměr nebyl, podle našeho názoru, dostatečně

projednán se zmiňovanými „kontaktními místy“ (gestory za jednotlivé fondy, programy, nástroje v přímém řízení EK). Dovolujeme si připomenout, že
usnesením vlády č. 94 ze 4. února 2019, k Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v České republice (ČR) po roce 2020, byl uložen úkol
ministryni pro místní rozvoj: „Navrhnout způsob koordinace využívání přímo řízených programů EU, poskytovat podporu subjektům zapojeným do
těchto programů a spolupracovat v tomto směru s národními kontaktními místy pro tyto programy“ s tím, že konkrétní forma koordinace a spolupráce
bude výsledkem dohody mezi MMR a jednotlivými národními kontaktními místy. K tomu podle našich informací dosud nedošlo.

Vysvětleno Ukotvení koordinace a podpory využívání fondů, programů a nástrojů
EU v přímém řízení EK není v legislativním systému ČR zatím
vymezeno. V českém právním řádu není tato oblast vč. její koordinace
v žádném právním aktu specifikována a vzhledem k tomu nedochází v
současné době na národní úrovni k organizovanému sdílení zkušeností
a optimalizaci využívání dostupných nástrojů. Platné Obecné nařízení
(EU) č. 1303/2013 obsahuje mj. povinnost členských států zajistit
koordinaci mezi ESI fondy a dalšími nástroji EU včetně využití
možnosti kombinovat podporu z různých nástrojů na podporu
jednotlivých operací a úzce spolupracovat se subjekty odpovědnými za
provádění programů na unijní úrovni. Dohoda o partnerství 2014 –
2020 vymezuje nutnost koordinace mezi fondy, programy a dalšími
unijními a národními nástroji. Návrh Obecného nařízení pro
programové období 2021-2027 obsahuje povinnost členských států
zajistit koordinaci, doplňkovost a soudržnost mezi fondy a jinými
nástroji EU. MMR-ODPES připravil počátkem června 2019 materiál
více specifikující návrh způsobu koordinace využívání přímo řízených
programů EU. S klíčovými aktéry (např. LIFE) proběhlo i jednání,
následně byl tento proces zastaven. Kromě MPSV a MD, která
uplatnila zásadní připomínku směřující k vypuštění ustanovení par. 17
a) odst. 4, ostatní ministerstva ani dotčené úřady k tomuto bodu
takovou zásadní připomínku neuplatnila, přestože v jejich gesci se
dotčené přímo řízené programy nacházejí. Specifikem MPSV přitom
je, že se jej tato problematika takřka netýká (relevantní je Globalizační
fond, jenž je v podmínkách ČR zcela marginální).

Po dohodě s MPSV bylo vypuštěno z ustanovení § 17a odst. 4 písm. a)
slovo "koordinuje".
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69 MPSV § 17c odst. 1 Z K bodu 12 - § 17c odst. 1
Navrhované znění uvádí jako poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci pouze ŘO. V ustanovení je nutné rozšířit výčet subjektů, které mohou
prostředky poskytovat a formy poskytovaných prostředků. Vedle řídicích orgánů může být poskytovatelem také zprostředkující subjekt anebo příjemce,
který prostředky dále přerozděluje dalším subjektům. V podmínkách ŘO Operačního programu Zaměstnanosti (OPZ) je tímto subjektem např. Úřad práce
ČR, který poskytuje finanční podporu z OPZ v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v podobě příspěvků, tj. nejedná se o dotaci, ale jinou formu transferu
ze státního rozpočtu. 
Podle informace poskytnuté sekcí ekonomickou a ICT Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) provádí Ministerstvo financí ČR analýzu současné

právní úpravy se záměrem sjednotit formy podpory v oblasti transferů (dotace, příspěvek, grant, formulace „…se hradí ze státního rozpočtu“, apod.).
Považujeme za nezbytné tuto skutečnost v textu ustanovení také zohlednit.
Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno Výčet subjektů, které mohou poskytovat prostředky bude rozšířen,
resp. v § 17c odst. 1 bude text, jenž bude odpovídat stávajícímu § 18
odst. 11, tzn. bude přidáno, že poskytovatelem může být také "jiný
řídicím orgánem písemně pověřený subjekt".

70 MPSV § 17e Z K bodu 12 - § 17e
1. Žádáme o doplnění nového odstavce do § 17e, který by vymezil, že se na dokumenty vedené v monitorovacím systému nevztahuje povinnost vykonávat
spisovou službu podle zvláštního právního předpisu. 
Podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je veřejnoprávní původce
povinen vést spisovou službu v elektronické podobě. Spisovou službou je základní, příp. zvláštní evidenční pomůcka, které musejí splňovat Národní
standardy pro elektronické systémy spisové služby. To by vyžadovalo výrazný zásah do nastavení monitorovacího systému, což MMR dlouhodobě odmítá. 
Správně by tak měly být veškeré dokumenty ve smyslu zákona o archivnictví (tedy v zásadě vše, co v monitorovacím systému evidujeme, včetně všech
interních depeší, tzn. statisíce až miliony dokumentů v rámci jediného operačního programu) duplicitně zadávány také do spisové služby, byť v případě
funkčního rozhraní mezi monitorovacím systémem a spisovou službou „pouze“ provedením příslušných úkonů a vyplněním určitých metadat v
monitorovacím systému – v každém případě tato povinnost představuje enormní administrativní zátěž. Toto platí pro všechny veřejnoprávní původce, kteří
monitorovací systém používají, tedy např. i příjemce z řad organizačních složek státu (OSS), územně samosprávných celků (ÚSC) apod. To je v přímém
rozporu s hospodárným, efektivním a účelným výkonem státní správy.  
Monitorovací systém umožňuje přehlednou, snadno dohledatelnou a naprosto transparentní správu dokumentů, jejich příjem, evidenci, podepisování,
odesílání, ukládání i kontrolu. Splňuje tedy zásadní náležitosti, které by měla spisová služba mít, a to s výhodami evidence ve vztahu k jednotlivým
projektům, resp. oblastem. 
Zákon o podpoře regionálního rozvoje je zvláštním předpisem pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI) v ČR a jako takový má aplikační
přednost před zákonem o archivnictví a spisové službě (právní zásada lex specialis derogat legi generali). 
Proto navrhujeme, aby tento zákon stanovil, že se na dokumenty vedené v monitorovacím systému povinnost vedení spisové služby vůbec nevztahuje.

Agenda ESI fondů je specifická a tento požadavek považujeme za plně důvodný. 

Akceptováno Ve vztahu k povinnosti provádět spisovou službu se stanoví že
monitorovací systém je samostatnou evidencí dokumentů a není proto
potřeba duplicitní vkládání dokumentů do spisové služby. To však
nevylučuje možnost, že dokument původně vytvořený ve spisové službě 
bude vložen do monitorovacího systému.

71 MPSV § 17e Z 2. Podle stávajícího obecného nařízení i podle návrhu nového obecného nařízení je členský stát povinen zajistit, aby výměna informací mezi příjemci a
řídicím orgánem, certifikačním orgánem, auditním orgánem a zprostředkujícími subjekty probíhala prostřednictvím systému pro elektronickou výměnu
údajů. Toto je naplněno monitorovacím systémem, který je právně zakotven v § 17e návrhu zákona. Nicméně v kontextu Evropského sociálního fondu
(ESF)/Evropského sociálního fondu+ (ESF+) platí rovněž povinnost sledovat podpořené osoby, plynoucí z nařízení o ESF/ESF+, což je v praxi
naplňováno Informačním systémem ESF (nyní IS ESF 2014+). Tento systém je ve správě MPSV, avšak jeho fungování ani správa není na národní úrovni
dostatečně legislativně ošetřena. 
Proto žádáme, aby bylo do návrhu zákona doplněno nové ustanovení (a to buď přímo do § 17e, nebo jako nový § 17f), které by ošetřilo tento informační
systém. 
Vzhledem k tomu, že systém již byl vybudován a je možné jej využít (po určitých úpravách) i pro nové programové období, žádáme, aby jeho správa

zůstala v gesci MSPV.

Akceptováno Do návrhu byla doplěna úprava informačního systému Evropského
sociálního fondu.

72 MPSV § 18 Z K bodu 13 - § 18
V souvislosti s připomínkou k bodu 12 - § 17e žádáme o ošetření přístupů do agendových systémů také pro informační systém ESF na sledování

podpořených osob. Aktuálně je to vázáno na zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ale je vhodné, aby byla úprava
jednotně ošetřena v tomto speciálním zákoně, a to pro všechny ESF programy.

Akceptováno Do návrhu bylo doplněno oprávnění k využívání údajů ze základního
registru obyvatel.
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73 MPSV čl. II Z Za velmi problematickou však považujeme navrhovanou právní úpravu, podle které mají být zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na dobu
neurčitou k Regionální radě uvedené v čl. II bod 1, přijati do služebního poměru podle čl. II bodu 5. Zásadně nesouhlasíme se zněním čl. II bodu 5, neboť
tento bod stanoví, že „Pro přechod zaměstnanců Regionální rady uvedené v bodu 1 do služebního poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
se použijí § 190 až 198 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, obdobně s tím, že lhůty tam stanovené se namísto ode dne
1. července 2015 počítají ode dne zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1.“ Takové ustanovení vzbuzuje velkou právní nejistotu přecházejících
zaměstnanců. Bude-li zaměstnanec k 1. lednu 2022 v pracovním poměru na dobu neurčitou k Regionální radě, není zřejmé, do kdy má požádat o přijetí do
služebního poměru, do kdy má služební orgán vydat rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, kdy skončí pracovní poměr zaměstnance, který nepožádá o
přijetí do služebního poměru, kdy skončí pracovní poměr dosavadního zaměstnance, který nebyl přijat do služebního poměru z toho důvodu, že nesplňoval
předpoklady stanovené služebním zákonem apod. Odkazovat na to, že se ustanovení zákona o státní službě použijí obdobně, když v zákoně o státní službě
jsou v § 190 a násl. uvedeny kalendářní roky 2015, 2017, 2018 a 2021, ale ke zrušení Regionálních rad má dojít až v roce 2022, nelze. V této souvislosti
je třeba uvést, že zákon o státní službě sice nabyl účinnosti 1. ledna 2015, ale o přijetí do služebního poměru dosavadní zaměstnanec měl požádat do 31.
srpna 2015 za předpokladu, že byl ke dni 1. července 2015 v pracovním poměru na dobu neurčitou. Podle navrhovaného čl. II bod 5 však účinnost zákona
i trvání pracovního poměru na dobu neurčitou se stanoví na 1. ledna 2022. Není možné například požadovat po zaměstnancích Regionálních rad, aby si
počítali, kdy zanikne jejich pracovní poměr, pokud včas (do kdy?) nepožádali o přijetí do služebního poměru. Nelze pominout ani to, že se odkazuje na
přechodná ustanovení zákona o státní službě.
Pokud mají být někteří dosavadní zaměstnanci Regionálních rad v budoucnu státními zaměstnanci, je třeba v zájmu právní jistoty právní úpravu
precizovat tak, aby bylo nepochybné, kdy (konkrétní datum) má k čemu dojít, ať už jde o žádosti, rozhodnutí, skončení pracovního poměru apod.
Není rovněž zřejmé, z jakého důvodů předkladatel omezil použití přechodných ustanovení zákona o státní službě pouze na vybrané paragrafy. Pochybnosti
vzbuzuje absence odkazu na § 200 zákona o státní službě; je zejména žádoucí, aby posuzování trvání předchozích pracovních poměrů ve správních
úřadech pro účely započitatelné praxe bylo prováděno u všech státních zaměstnanců jednotně.

Akceptováno Viz vypořádání připomínky č. 3.
Čl. II bod 5 bude upraven takto: „5. Pro přechod zaměstnanců
Regionální rady uvedené v bodu 1 do služebního poměru podle zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, se
použije § 190 až 195, § 196 až 197, § 200 a 201 zákona č. 234/2014
Sb., o státní službě, obdobně s tím, že lhůty tam stanovené se namísto
ode dne 1. července počítají ode dne následujícího po dni zrušení
Regionálních rad uvedených v bodu 1. Ke dni vzniku služebního
poměru příslušný služební orgán rozhodne o výši platu podle části
deváté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších
předpisů. Pro účely započítání praxe, s výjimkou odměňování,
zaměstnanců Regionální rady uvedené v bodu 1 podle zákona o státní
službě se použije § 17 odst. 7 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1
Vyjádření k vypořádání: 
Znění přechodného ustanovení bodu 5 bylo vzájemně odsouhlaseno
mezi MMR, MV a MPSV.
MPSV souhlasí s vypořádáním.

74 MPSV čl. II Z Článek II bod 6 řeší otázku bezprostřední předchozí praxe pouze odkazem na § 17 odst. 7 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve
znění účinném přede dnem zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1, což vyvolává nejasnosti ohledně správného způsobu posuzování případné další
předchozí praxe zaměstnance v jiném správním úřadu – ta by se v případě zaměstnanců Regionálních rad započítat nemohla, neboť nebude nikdy
bezprostřední (v okamžiku přechodu jsou považováni za zaměstnance ÚSC). Rovněž problematika přechodu práv zaměstnanců je v čl. II bodu 4 řešena
pouze dílčím způsobem – upravuje se, na koho přecházejí práva a povinnosti, ale není řešena právní povaha těchto nároků ve smyslu § 200 odst. 2 zákona
o státní službě.
Přechodná ustanovení také neřeší, zda použít ustanovení § 201 zákona o stání službě. Podotýkáme, že přechod zaměstnanců, jejichž postavení je dosud
upraveno zákonem o úřednících územních samosprávných celků, do státní služby, je s ohledem na charakter a historii státní služby nestandardní (§ 201
zákona o státní službě hovoří o „orgánech státní správy“). Je nicméně namístě uvést alespoň v důvodové zprávě, z jakého důvodu nebude toto ustanovení
užito ani obdobně.

Akceptováno Viz vypořádání připomínky č. 3. . Čl. 
II bod 5 bude upraven takto: „5. Pro přechod zaměstnanců Regionální
rady uvedené v bodu 1 do služebního poměru podle zákona č.
234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, se použije
§ 190 až 195, § 196 až 197, § 200 a 201 zákona č. 234/2014 Sb., o
státní službě, obdobně s tím, že lhůty tam stanovené se namísto ode
dne 1. července počítají ode dne následujícího po dni zrušení
Regionálních rad uvedených v bodu 1. Ke dni vzniku služebního
poměru příslušný služební orgán rozhodne o výši platu podle části
deváté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších
předpisů. Pro účely započítání praxe, s výjimkou odměňování,
zaměstnanců Regionální rady uvedené v bodu 1 podle zákona o státní
službě se použije § 17 odst. 7 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1
Vyjádření k vypořádání: 
Znění přechodného ustanovení bodu 5 bylo vzájemně odsouhlaseno
mezi MMR, MV a MPSV.
MPSV souhlasí s vypořádáním.

75 MPSV DZ D Ad B. Zvláštní část
K bodům 12, 13 - § 17a, § 18
Potřeba přidání nových ustanovení, případně rozšíření stávajících (viz § 17a návrhu novely zákona), pro oblast koordinace politiky soudržnosti a
využívání fondů EU není v Důvodové zprávě dostatečně vysvětlena; je možné souhlasit s tím, že stávající § 18 nebyl „vhodně systematicky koncipován“,
jak uvádí předkladatel, ale s novým zněním nelze zcela souhlasit, rozhodně se nejedná pouze o „rozdělení z důvodu lepší srozumitelnosti“, ale předkladatel
do nových bodů vložil v řadě případů nové kompetence pro MMR-Národní orgán pro koordinaci (NOK), které nejsou jasně zdůvodněny a jsou
formulovány velmi obecně. Navíc, podle našeho názoru, většinu z nich není vhodné uvádět v zákoně (podrobněji viz konkrétní připomínky k § 17a). 

Vysvětleno Tato připomínka není srozumitelná. Není zřejmé, jaké změny požaduje
MPSV v návrhu zákona provést a co není srozumitelné, které
kompetence jsou dle MPSV nové. 

S výjimkou koordinace přímo řízených programů v návrhu zákona není
uvedena žádná činnost, kterou by MMR v roli NOK již v období 2014 -
2021 nevykonávalo. Nejde o nové kompetence, pouze o ukotvení
stávajících kompetencí v zákoně.
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76 ÚVČR - VÚV § 17d Z K § 17d, odst. (1): Žádáme doplnit města Hradec Králové, Kladno a Kolín mezi města, která zpracovávají a provádějí územní strategie.
Dle výše uvedeného paragrafu jsou města Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Olomouc, České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec,
Mladá Boleslav, Zlín a hlavní město Praha stanovena pro zpracování a provedení územní strategie a mohou za tímto účelem uzavírat s dalšími obcemi
veřejnoprávní smlouvy.
Stanovení měst pro zpracování a provádění územní strategie zákonem je pochopitelné. Není však jednoznačně vysvětleno, proč se jedná právě o uvedená
města, i když toto lze do jisté míry dovodit z předchozích odpovědností a zkušeností těchto měst. Toto neobsahuje důvodová zpráva ani RIA. Pokud je do
výčtu zařazena Mladá Boleslav, pak je nezbytné, aby obdobnou roli hrála také dvě další města v jiných částech Středočeského kraje, a to z důvodu jeho
rovnoměrného rozvoje. Dlouhodobým handicapem Středočeského kraje je to, že je „prstencem“ okolo Prahy, rozvoj kraje (pokud nemá být „přítěží
Prahy“) by měl být svébytný a tedy do jisté míry polycentrický.

Neakceptováno
V případě Hradce Králové je možné vycházet z dohody mezi městy
Hradec Králové a Pardubice o tom, že městskou aglomeraci zahrnující
spádové území obou měst, budou zastupovat Pardubice. K dohodě
došlo již při přípravách aplikace udržitelné městské strategie pro
programové období EU 2014 – 2020 (odráží se v § 18 odst. 14 zákona
o podpoře regionálního rozvoje), dohoda trvá i ve vztahu k
připravované aplikaci územní strategie v období 2021 – 2027. 

Zařazení Mladé Boleslavi mezi nositele územních strategií navazuje
na dosavadní začlenění mezi města, která realizovala integrované plány
rozvoje území. Základním faktorem pro vymezení území aglomerace
Mladá Boleslav je existence
spolupráce, případně intenzivní funkční propojenosti
jádrového města s obcemi v zázemí, např.
v oblastech trhu práce a rozvojových ploch, vedení dopravní
infrastruktury, hromadné dopravy, mateřských
a základních škol, zdravotnictví  a sociálních služeb.
Podle ČSÚ je vedle Prahy v oblasti Prahy a Středních Čech Mladá
Boleslav jediným pracovním mikroregionem s kladným saldem
dojížďky za prací a role města coby centra pracovních míst i pro
obyvatele sousedních obcí je klíčová.
Ostatní mikroregiony ve Středočeském kraji se z tohoto pohledu více
blíží správnímu území ORP a toto území výrazně nepřesahují.

77 ÚVČR -VÚV § 17b D K novelizačnímu bodu 12: Doporučujeme bez náhrady vypustit nový § 17b.

Odůvodnění:
Novým § 17b se zřizuje jako poradní orgán vlády Rada pro fondy Evropské unie (dále jen „Rada“). Vzhledem k tomu, že se jedná o poradní orgán vlády,
není potřeba tento orgán zřizovat zákonem. Naopak jako lepší řešení se jeví zřízení tohoto orgánu usnesením vlády, kterým bude taktéž schválen jeho
statut. V případě jakýchkoliv změn ve složení či působnosti Rady nebo v případě zrušení tohoto poradního orgánu pak není nezbytné měnit zákon.

Vysvětleno Toto ustanovení nelze takto vypustit. Nejde o nové ustanovení. Rada
pro fondy Evropské unie (resp. v období 2014-2021 Rada pro
evropské strukturální a investiční fondy) byla takto zákonem "zřízena"
již v rámci novelizace zák. č. 298/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony. 
Ustanovení je převzato ze stávajícího § 18 odst. 8. Celý § 18 bude v
rámci této novely rozdělen z důvodu větší přehlednosti a
srozumitelnosti. Nové členění považujeme za více logické. Co se týká
Rady, dochází pouze ke změně názvu orgánu, který již ale existuje a v
zákoně je ukotven řadu let. Změna souvisí s tím, že v předpisech EU
pro období 2021-2027 se již nepoužívá označení "Evropské
strukturální a investiční fondy" (viz důvodová zpráva k § 17b). 

78 Ústecký kraj § 16d odst. 1 Z K části první Čl. I. Bod 5. materiálu. Navrhujeme daný bod doplnit takto: „V § 16d odst. 1 větě druhé se slova „15 členů“ nahrazují slovy „3 členy“ a ve
větě třetí se číslo „8“ nahrazuje číslem „3“ Dále se na konec odstavce vkládá věta čtvrtá, které zní „Nezvolí-li zastupitelstvo z řad svých členů členy
výboru, určí členy výboru Ministerstvo pro místní rozvoj“. Ačkoli je volba úkonem podléhajícím přijetí usnesení zastupitelstva, navržení kandidáti musí se
svým zvolením souhlasit. Lze očekávat, že žádný zastupitel nebude souhlasit ani se jmenováním.

Neakceptováno Předkladatel po jednání se zástupci Asociace krajů ČR upřednosňuje
volbu členů výborů RR z řad zastupitelů. Z formulace navrhovaného
ustanovení nelze vyvodit, že jmenování se týká pouze zastupitelů.
Předkladatel zákona měl na mysli osobu vybranou hejtmanem.
Náhradníka určí hejtman. Není nutné aby to byl člen zastupitelstva.
Protože i zastupitelé nemají jiná omezení než zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody a
svéprávnost a občanství ČR, byl text doplněn těmito atributy a dále
bylo specifikováno, že náhradník nesmí být v konfliktu zájmů. Text
bude upraven následujícím způsobem: "Osoba náhradníka musí
splňovat podmínku občanství ČR, podmínku zákonem stanoveného
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody a
podmínku svéprávnosti. Náhradník dále nesmí být ve střetu zájmů, aby
rozhodování bylo objektivní a ve veřejném zájmu."
Ústecký kraj souhlasí s vypořádáním.
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79 Ústecký kraj § 16d odst. 2 Z K části první Čl. I. Bod 6. materiálu. Navrhujeme daný bod upravit takto:
“V § 16d se na konci odstavce 2 doplňují věty „Nezvolí-li zastupitelstvo kraje člena výboru ve lhůtě podle věty druhé, jmenuje hejtman kraje určí
Ministerstvo pro místní rozvoj na neobsazené místo ve výboru náhradníka. Náhradník má práva a povinnosti člena výboru, a to do doby, než ho nahradí
člen výboru zvolený zastupitelstvem kraje.“. Ačkoli je jmenování jednostranný právní úkon, jeho platnost je podmíněna souhlasem jmenovaného. Nebude-
li žádný z hejtmanem navržených zastupitelů se svým jmenováním souhlasit, bude takové ustanovení nevymahatelné.

Neakceptováno Jmenování předsedy hejtmanem kraje je přednostním záměrem
předkladatele a navazuje celkově na roli a složení členů výboru. 
Viz také připomínka č. 78.
Ústecký kraj souhlasí s vypořádáním.

80 Ústecký kraj § 16e D K části první Čl. I. Bod 10. materiálu. Navrhujeme vložit nový bod 10, který zní: „V § 16e odst. 1 se písm. a), b) c) zrušují. V § 16 e odst. 1 se v textu
písm. d) se slova „výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další“ zrušují a současný bod 10. a následující navrhujeme označit jako 11 a
následující.
. Písm. a), b), c) a úvodní část věty písm. d) jsou v současné době nadbytečná, výzvy k předkládání projektů již nejsou vyhlašovány, tudíž ani projekty
doporučené ke spolufinancování a nové verze dokumentace. Obdobně výroční a závěrečná zpráva

Neakceptováno Změna předmětných ustanovení zákona nastane s účinností novely
tohoto zákona. 

81 Ústecký kraj § 16f Z K části první Čl. I. Bod 11. (dříve 10) materiálu. Navrhujeme daný bod upravit takto:
“V § 16f se na konci odstavce 1 doplňují věty „Nezvolí-li výbor předsedu do 30 dnů ode dne ustavení výboru, jmenuje předsedu hejtman kraje určí
předsedu Ministerstvo pro místní rozvoj. V případě regionu soudržnosti tvořeného více kraji jmenuje předsedu hejtman kraje, který je z krajů tvořících
region soudržnosti rozlohou největší.“

Neakceptováno Jmenování předsedy hejtmanem kraje je přednostním záměrem
předkladatele a navazuje celkově na roli a složení členů výboru. 
Viz také připomínka č. 78.
Ústecký kraj souhlasí s vypořádáním.

82 Ústecký kraj § 16f Z K části první Čl. I. Bod 12. (dříve 11) materiálu. Navrhujeme vložit nový bod 12, který zní: „Za § 16f odst. 1 se vkládá odst. 2, který zní„Nezvolí-li výbor
místopředsedu do 30 dnů ode dne ustavení výboru, určí předsedu Ministerstvo pro místní rozvoj“. a současný bod 12. a následující navrhujeme označit
jako 13 a následující. Ačkoli je volba předsedy podmíněna přijetím daného usnesení, navržený kandidát musí se svým jmenováním souhlasit. Lze očekávat,
že žádný člen výboru nebude souhlasit ani se jmenováním.

Neakceptováno Jmenování předsedy hejtmanem kraje je přednostním záměrem
předkladatele a navazuje celkově na roli a složení členů výboru. 
Viz také připomínka č. 78.
Ústecký kraj souhlasí s vypořádáním.

83 Ústecký kraj Obecně Z Ve znění účinném od 1. 1. 2022 navrhujeme vložit nový paragraf 16h), který bude znít:
„Práva a povinnosti regionálních rad v souvislosti s ukončením jejich činnosti přecházejí k 1. 1. 2022 na právního nástupce, Českou republiku –
Ministerstvo pro místní rozvoj“. V důvodové zprávě je podrobně rozepsáno zrušení regionálních rad od 1. 1. 2022. Jako ekonomicky i procesně
nejvhodnější varianta se jeví dokončení zbytkových činností u všech sedmi regionálních rad jedním subjektem. Navrhuje se tedy zrušení všech sedmi
regionálních rad a určení právního nástupce, kterým bude Česká republika – MMR.
Sice je konstatováno, že „novela zákona zajišťuje komplexní přechod práv a povinností regionálních rad v souvislosti s ukončením jejich činnosti na
právního 2022“, ale ve vlastním textu novely toto není uvedeno.
Proto doporučujeme vzhledem k jednoznačnému výkladu do novely toto nástupnictví doplnit. 

Vysvětleno Řešeno v čl. II - přechodná ustanovení. Dané ustanovení nemůže být
vloženo do textu zákona, jedná se o ustanovení svou povahou
přechodné.
Ústecký kraj souhlasí s vypořádáním.

84 Ústecký kraj čl. VII D K části šesté Čl. VII. Bod 3. materiálu. Navrhujeme vložit nové bod 3., 4., 5., 6. a 7., které zní:
„3. V § 10 odst. 1 se na konec textu doplňuje věta, která zní „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky
zveřejňované regionální radou regionu soudržnosti musí být zveřejněny nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění, nebo do data zrušení regionální rady
regionu soudržnosti, podle toho, která skutečnost nastane dříve“.
4. V § 11a odst. 2 se na konec textu doplňuje věta, která zní
„Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2013 musí být zveřejněn do data zrušení regionální rady regionu soudržnosti“.
5. V § 11a odst. 4 se na konec textu doplňuje věta, která zní
„Rozpočet na rok 2021 musí být zveřejněn do data zrušení regionální rady regionu soudržnosti.“
6. V § 16a odst. 5 se na konec textu doplňuje věta, která zní
„Rozpočtová opatření za rok 2021 musí být zveřejněna do data zrušení regionální rady regionu soudržnosti“
7. V § 17a odst. 2 se na konec textu doplňuje věta, která zní
„Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 musí být zveřejněn do data zrušení regionální rady regionu
soudržnosti“.“a současný bod 3. a následující navrhujeme označit jako 8 a následující.

Vzhledem ke zrušení regionálních rad existuje možnost, že povinná tříletá lhůta nebude moci být splněna.Povinnost podle stávajícího textu § 11a, odst. 2
(musí být zveřejněn až do zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu) je vzhledem ke zrušení regionálních rad nesplnitelná.Povinnost podle
stávajícího textu § 11a, odst. 4 (musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok) je vzhledem ke zrušení regionálních rad
nesplnitelná.Povinnost podle stávajícího textu § 16, odst. 5 (schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje […] obdobně) je vzhledem ke zrušení regionálních
rad nesplnitelná.Povinnost podle stávajícího textu § 17a, odst. 2 (musí být zveřejněn až do zveřejnění závěrečného účtu za následující rozpočtový rok) je
vzhledem ke zrušení regionálních rad nesplnitelná.

Akceptováno částečně Navrhované body č. 4, 5, 6 a 7 považujeme za nadbytečné. Má-li podle 
stávající právní úpravy RR povinnost zveřejnit relevantní dokumenty
až do doby schválení dokumentů nových, je jasné, že v případě, že
nové dokumenty (na rok 2022+) v roce 2021 schváleny nebudou,
budou schválené dokumenty v roce 2021 (střednědobý výhled rozpočtu
2021[+], rozpočet na rok 2021, rozpočtová opatření provedená v roce
2021, závěrečný účet za rok 2020) zveřejněny až do dne zrušení
regionálních rad. 

Pokud jde o bod 3, je navrženo přechodné ustanovení k zákonu č.
250/2000 Sb., kterým by bylo zajištěno dodržení lhůty 3 roky pro
zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či NFV a jejích
dodatků. Pravděpodobně se bude jednat o minimum smluv nebo
nejspíše žádné. 
Text přechodného ustanovení:
"Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejní veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtů
Regionálních rad regionů soudržnosti a jejich dodatky způsobem
umožňujícím dálkový přístup, pokud ke dni zrušení Regionálních rad
regionů soudržnosti nebyla dodržena doba 3 let stanovená v § 10d
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.“. 
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85 Jihočeský kraj DZ D K důvodové zprávě 

1. 
K bodu 3 (§ 11), koordinace regionální politiky
- „prosazování priorit a cílů obsažených ve Strategii regionálního rozvoje ČR do dokumentů územních samosprávných celků, zejména krajů [zmíněná
strategie obsahuje doporučení krajům pro zaměření jejich rozvoje – vizte § 6 písm. i) zákona o podpoře regionálního rozvoje]“ – doporučujeme vypustit,
rozvoj kraje je zcela v kompetenci orgánů kraje, do budoucna by mohl být problém s výkladem této formulace. A je pouze na orgánech kraje, zda ve své
samostatné působnosti akceptují doporučení ústředních správních orgánů.

- „vytváření regionálních platforem k přenosu a výměně poznatků a zkušeností“ – žádáme o vysvětlení, o co se jedná, jaké je její zamýšlené postavení vůči
kraji, městům a dalším aktérům v regionu a jaké bude její složení.
 
- „víceúrovňové řízení investiční politiky státu na základě investičního plánu a institucionálního rámce veřejného investování na půdě MMR“ – žádáme o
vysvětlení, o co se jedná, jakým způsobem se to dotkne krajů (měst), a pokud vůbec. Žádáme o sdělení, zda budou do tohoto investičního plánu spadat
všechny investice, či jen od určité velikosti, jak bude investiční plán schvalován, proces, podmínky atd. (pokud se bude týkat krajů). Dále žádáme o
informaci, podle jaké evropské legislativy jsou tyto investiční plány požadovány, aby sloužily jako prostředek, jak vymezit a koordinovat prioritní projekty
pro investice, jež mají být podpořeny vnitrostátními finančními prostředky - viz str. 23.

2. 
Upozorňujeme, že navrhované zapojení rozpočtu krajů do úhrad budoucích závazků regionálních rad regionů soudržnosti není možné predikovat a podléhá
vždy schválení příslušným zastupitelstvem kraje.

Akceptováno částečně,
vysvětleno

K bodu 1, odrážka 1 - akceptováno, odrážky 2 a 3 - vysvětleno. Slovo
„prosazování“ bude v souladu s dikcí zákona nahrazeno slovem
„doporučování“. Vytváření regionálních platforem je v důvodové
zprávě uvedeno jako příklad koordinačního nástroje, není tím však
zamýšleno vytváření konkrétních nových platforem nad rámec
stávajících, které tvoří zejména Regionální stálé konference nebo
Národní stálá konference. Odrážka k víceúrovňovému řízení investiční
politiky státu souvisí s činností Rady vlády pro veřejné investování,
resp. specifickou rolí MMR, při němž je zřízena tzv. státní expertíza,
která bude shromažďovat projektové záměry (včetně krajských a
obecních), následně posuzovat jejich strategickou relevantnost, jejich
realizovatelnost či smysluplnost. Na základě tohoto hodnocení bude
projekty menšího rozsahu (do 300 mil. Kč) schvalovat, finančně
náročnější projekty postupovat ke schválení Radě vlády pro veřejné
investování. Samotný proces tvorby investičního plánu i výběru
projektů se v současné době metodicky nastavuje. Do tohoto procesu
budou zahrnuti i zástupci měst i krajů.
K bodu 2 - Předkladatel zákona si je vědom skutečnosti, že
navrhované zapojení rozpočtu krajů do úhrad budoucích závazků
RR není možné predikovat a podléhá vždy schválení příslušným
zastupitelstvem kraje. Od 1. 1. 2022 tato otázka již nemusí být
řešena, úhrada závazků je v gesci právního nástupce (ČR - MMR).
Jihočeský kraj souhlasí s vypořádáním.

86 Jihočeský kraj § 16d D V § 16d „Výbor“ se uvádí, že zastupitelstva krajů volí ze svých řad členy výboru. Oproti tomu v § 35 odst. 2 zákona o krajích je možnost volby zástupců
do regionálních rad vypuštěna. 
Volby budou potřeba minimálně do doby přechodu regionálních rad na stát.

Vysvětleno Regionální rady budou zrušeny uplynutím dne 31. prosince 2021. Část
čtvrtá, kterou je novelizován zákon o krajích, nabývá podle návrhu
účinnosti dnem 1. ledna 2022.

87 Jihočeský kraj § 17b D § 17b "Rada pro fondy Evropské unie" – považujeme za vhodné, aby se členem stal zástupce krajů, nejlépe Asociace krajů. Jde o to, že řada fondů EU má
dosah do regionů a znalost a zkušenost regionálních poměrů může výrazně přispět 
k lepšímu naplňování cílů EU (pokud tedy toto členství nebude vyplývat ze statutu schvalovaného vládou). 

Vysvětleno Zástupce Asociace krajů je členem Rady pro ESIF, resp. budoucí
Rady pro fondy Evropské unie na pracovní úrovni, připomínku proto
nepovažujeme za relevantní. 

88 SMOČR § 2 D I. Vložit za čl. I bod 1 nový novelizační bod 2, dle něhož:
§ 2 včetně nadpisu zní: 
„§ 2
Vymezení pojmu

Pro účely tohoto zákona se regionem rozumí území, které je vymezeno územními obvody krajů a obcí či které je vymezeno ve Strategii regionálního
rozvoje jako metropolitní oblast nebo aglomerace a jehož rozvoj může být podporován podle tohoto zákona.“

a následující novelizační body očíslovat č. 3 a dále.
Odůvodnění:
Problematika metropolitních oblastí a aglomerací se stává významným prvkem rozvojové politiky České republiky i Evropské unie. Doporučuje se tedy na
zákonné úrovni výslovně uvést, že tyto funkční celky, které budou konkrétně vymezeny ve Strategii regionálního rozvoje, lze ve smyslu zákona o podpoře
regionálního rozvoje podporovat.

Neakceptováno Vymezení podporovatelných území prostřednictvím územních obvodů
obcí a krajů považujeme za dostatečný skladebný základ pro jakékoli
jiné odvozené vymezení vztažené k samostatné působnosti. 
Území městských aglomerací a metropolitních oblastí může být
vymezeno prostřednictvím územních obvodů obcí např. jako území
státem podporovaných regionů podle § 4 zákona o podpoře
regionálního rozvoje i v samostatném materiálu schváleném vládou. 
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89 SMOČR § 17d D II. V čl. I [aktuálně] bodu 12:
§ 17d odst. 1, včetně poznámky pod čarou č. 21, zní: 

„(1) Města Brno, České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín a hlavní
město Praha v samostatné působnosti zpracovávají po projednání s obcemi, jejichž území spadá do související metropolitní oblasti či aglomerace
vymezené ve Strategii regionálního rozvoje, územní strategie21) a k žádostem o poskytnutí dotace podaným na základě územní strategie vydávají pro účely 
řízení o poskytnutí dotace dle rozpočtových pravidel17) vyjádření posuzující soulad žádosti s územní strategií.
__________________
21) Čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ... ze dne ... o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační
fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza.“

Odůvodnění:
Pro předcházení nejasnostem, v jaké působnosti je agenda územních strategií s ohledem na možný územní přesah vykonávána, se doporučuje výslovné
stanovení, že uvedená města, která je možné utřídit podle jednotného (např. právě abecedního) klíče, tak činí v působnosti samostatné. Tím by měla být
posílena pozice měst a dosaženo vyššího stupně jejich právní jistoty.

Zároveň se doporučuje vyjádřit, že územní přesah je spojen s tím, že dotčené obce budou do celého procesu vtaženy skrze projednací proceduru. Tu není
namístě předem detailně formalizovat, aby bylo možné reagovat na specifika v území a aby byla dle toho uzpůsobena k praktickému fungování. Lze dodat,
že v dosavadním programovém období se ukázalo, že možnost uzavírat s obcemi veřejnoprávní smlouvy nebyla v praxi v zásadě využita a lze ji tedy
považovat za nadbytečnou.
Legislativní úpravou textu má být zajištěno, aby přímo z § 17d plynula kompetence měst zpracovávat územní strategie. Z hlediska samotného vyznění
příslušného ustanovení (návrh § 17d odst. 1, dosud § 18 odst. 14) se totiž jeví vhodnější dosavadní text, který dává městům onu kompetenci "zpracovávat
a naplňovat", zatímco nový návrh přesunem "zpracovávání a provádění" do vedlejší věty představuje v podstatě deklaraci, že se toto uskutečňuje dle všeho
na základě jiné právní úpravy.
Na zákonné úrovni je také vhodné blíže specifikovat, co reálně města činí v rámci provádění územní strategie, resp. co je výstupem jejich činnosti a pro
jaké účely. Že tedy půjde ve smyslu zprávy RIA a důvodové zprávy (které je vhodné doplnit o argumentaci, že případná nezávazná doporučení obstojí z
hl di k  ž d ků á  EU  tét  bl ti) d    dá á í á ý h d č í (t d  b ě jádř í“)  úč l  ří í  k t tí 

Akceptováno částečně Legislativní úpravou textu bude zajištěno, aby přímo z § 17d plynula
kompetence měst zpracovávat územní strategie.
Výsledné znění:
„Města Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Olomouc,
České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav,
Zlín a hlavní město Praha, zpracovávají a provádějí územní
strategie21) a mohou za tímto účelem uzavírat s dalšími obcemi
veřejnoprávní smlouvy19). Správním orgánem pro řešení sporů z
těchto smluv je Ministerstvo.“ 

 
Návrh SMO ČR vychází z předpokladů, že:
- územní vymezení metropolitních oblastí a městských aglomerací je
provedeno ve Strategii regionálního rozvoje 
- jádrová města vydávají vyjádření řídicím orgánům k podaným
žádostem ve fázi probíhajícího řízení o poskytnutí dotace
- vyjádření se bude týkat pouze souladu žádosti s územní strategií 
- všechny obce v příslušném území budou do procesu přípravy územní
strategie vtaženy skrze projednací proceduru.

Uvedené předpoklady nebudou naplněny. 

90 SMOČR D Dále Svaz měst a obcí ČR předkládá tyto doporučující připomínky, které obdržel od hl. m. Praha - viz doporučující připomínky hl. m. Prahy Akceptováno částečně Viz vypořádání připomínek hl. m. Prahy.
91 MŽP RIA Z 1. Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA) požadujeme doplnit v části Shrnutí závěrečné zprávy RIA v bodě 3.1 o přehled dopadů na státní

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.
Akceptováno částečně,
vysvětleno

Závěrečná zpráva bude v části Shrnutí doplněna o predikovatelné
dopady a zpřehledněna. další budoucí závazky nelze konkretizovat,
neboť v budoucím období do doby ukončení činnosti RR budou
probíhat kontroly udržitelnosti, jejichž výsledkem může být nové
vyčíslení finančních dopadů, stejně tak jednotliví příjemci se nově
mohou přihlásit k náhradám škody či řešení dalších svých pohledávek.
Za oblast A navrhujeme doplnit text:
„Rozšíření nositelů územních strategií o šest aglomerací vyvolá
požadavky na centrální podporu zajištění činnosti nositelů územních
strategií ve výši 120,84 mil. Kč (za celé programové období).
V případě zrušení dosavadní úlohy měst jako zprostředkujících
subjektů operačních programů
předpokládáme naopak úspory – snížení požadavků na centrální
podporu - ve výši 103 mil. Kč (za celé programové období).   
MŽP souhlasí s vypořádáním.

92 MPO Obecně Z Požadujeme na vhodném místě Zákona zdůraznit, že zohlednění principu územní dimenze a navazující ustanovení platí pouze tehdy, pokud jsou v dané
souvislosti relevantní. 

Neakceptováno Zohlednění principu územní dimenze je v návrhu novely nově upraveno
vložením úvodní věty do § 11 ve znění: „Ministerstvo koordinuje
územní zaměření finanční podpory regionálního rozvoje v souladu se
Strategií regionálního rozvoje.“.
Relevance možného uplatnění tedy plyne ze strategického dokumentu
přijímaného vládou a oponovaného oprávněnými připomínkovými
místy. 

93 MPO § 18 Z Požadujeme ke zvážení rozšíření požadavků § 18 tak, aby údaje získané pro „potřeby vedení MS“ byly použitelné i pro ŘO při rozhodování o poskytnutí
dotace, tedy např. aby kromě vyjmenovaných údajů mohly být přes MS ověřovány i rodinné vazby, zejména s ohledem na určení statutu MSP a dalších.
Pokud systém do těchto registrů bude mít přístup a je zároveň povinností ŘO provádět např. kontrolu MSP, mohly by pro to, aby MS měl přístup i k
těmto datům, sloužit obdobné argumenty jako již uvedené v důvodové zprávě.

Vysvětleno V § 18 je řešen přístup k referenčním údajům Základních registrů.
Údaje požadované v připomínce nejsou referenčními údaji Základních
registrů a není je tedy možné takto sledovat.
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94 MPO § 17a D Doporučujeme zvážit následující úpravu § 17a odst.(2): Ministerstvo po projednání s řídicími orgány v oblastech podpory hospodářské, sociální a územní
soudržnosti a rybářské politiky (dále jen „oblast podpory“) vytváří jednotný národní rámec přijímaný usneseními vlády České republiky, kterým metodicky
sjednocuje "relevantní" postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním programů těchto fondů.

Neakceptováno Navrhovaná úprava je příliš obecná, nebylo by zřejmé, co je myšleno
"relevantními postupy", což by způsobovalo dohady a nejasnosti. 

95 MPO § 17a D Doporučujeme v § 17a odst.(3) a (4) nepoužívat "zejména". Akceptováno Text návrhu zákona bude upraven dle připomínky.
96 MPO § 17a D Doporučujeme následující upravu §17a odst.(3) a) "po předchozím projednání s příslušnými resortními ministerstvy" navrhuje vládě strategický rámec a

priority rozvoje České republiky, ….c) poskytuje "relevantní" metodickou, vzdělávací, informační a propagační podporu při využívání fondů, programů a
nástrojů.

Neakceptováno Spolupráce se v řadě bodů týká i ostatních resortů, a nejen to, i další
velké řady partnerů, které není možné ve všech případech postihnout.
Drtivá část zákonných ustanovení se ve fázi implementace realizuje v
širším partnerství a zákon není od toho, aby postihoval v detailu vše,
vč. celého procesu (plánování, předložení, schvalování atd.)  
K doplnění pojmu "relevantní viz vypořádání připomínky č. 94).

97 MPO § 17a D Doporučujeme doplnit § 17a odst. 3 písm. c) tak, aby bylo zřejmé, že uvedenou činnost vykonává Ministerstvo po projednání s potenciálními budoucími
řídícími orgány. Dále upozorňujeme, že důvodová zpráva je v této části nepřesná, neboť říká, že nové ustanovení má odpovídat současnému ust. § 18 odst.
10. To však hovoří o rozdělení finančních prostředků mezi operačními programy. 

Akceptováno částečně Důvodová zpráva bude upravena, aby neobsahovala zavádějící
informace, dále bude v DZ uvedena spolupráce s ŘO. 

98 MPO § 17a D Doporučujeme úpravit § 17a odst. 3 písm. d) tak, aby bylo zřejmé, zda „sledování dodržování průřezových povinností pro čerpání peněžních
prostředků…“ zahrnuje také stanovení výkladu těch povinností, případně ukládání jakýchkoliv nápravných opatření atd. 

Neakceptováno Jde o přílišný detail. MMR nerozhoduje o nápravných opatřeních.
Připomínce proto nemůže být vyhověno.

99 MPO § 17a D Doporučujeme doplnit § 17a odst. 3 písm. e) tak, aby činnost „navrhování vhodných opatření vládě“ vykonávalo v případě rizik na úrovni programů
Ministerstvo po projednání s řídícími orgány.

Akceptováno částečně Horizontální rizika jsou s ŘO projednávána a ŘO mají možnost se k
navrhovanému Registru horizontálních rizik, a to včetně opatření,
vyjádřit ještě před tím, než jsou schválena vládou ČR. Děje se tak v
rámci schůzek zesíleného řízení rizik, řídicí orgány programů, se
kterými se schůzky zesíleného řízení rizik v daném cyklu hodnocení
nekonají, jsou o výsledku hodnocení rizikovosti a nejvýznamnějších
rizicích informovány emailem, a to včetně návrhu Plánu opatření
programu a Registru horizontálních rizik. Ke všem těmto dokumentům
mají ŘO možnost se vyjádřit. 
V rámci ISŘR jsou identifikovaná rizika jak na programované, tak
horizontální úrovni včetně stanovených opatření vždy projednána s
řídicími orgány, a to po vyhodnocení rizikovosti programů. Následně je
zpracováván materiál k projednání vládě ČR, která výsledek hodnocení
rizikovosti programů (tzv. semafor) a stanovená opatření jak na
programové, tak horizontální úrovni schvaluje. Řídicí orgány mají
možnost se k materiálu pro vládu znovu vyjádřit i v meziresortním
připomínkovém řízení.

V tomto smyslu bude doplněna i důvodová zpráva.

100 MPO § 17c D Doporučujeme následující úpravu §17c) (3) : V oblasti podpory řídicí orgán vydává řídicí akty, kterými stanovuje postupy spojené s přípravou, řízením,
realizací, kontrolou, monitorováním a vyhodnocením operačního programu "ve své působnosti." …

Vysvětleno Toto doplnění nepovažujeme za nezbytné, neboť správní orgán ze své
podstaty může konat jen v mezích své působnosti a není nutné to
uvádět v každém právním předpisu. 

101 MPO § 17d D Formulace § 17d) (4) o náhradě škody způsobné městem při výkonu funkce ZS s odkazem na občanský soudní řád není podle našeho názoru dostatečnou
zárukou potřebné míry spoluodpovědnosti nositele v případě jeho přenesené působnosti jako zprostředkující subjekt, protože škoda se typicky projeví až
při fyzické realizaci projektu pod platným právním aktem, za který město na rozdíl od řídícího orgánu již fakticky žádnou právní odpovědnost nenese.
Zvažte jiné řešení např. formou spolupodpisu právního aktu ve sdílené odpovědnosti.

Vysvětleno V důsledku vypuštění předmětného ustanovení není připomínka již
relevantní.

102 MPO § 17e D V §17e se odkazuje vedle působnosti v oblasti dotací i na návratnou finanční výpomoc tzn. použití finančních nástrojů, které jsou však často řešeny v
součinnosti s nezávislým finančním zprostředkovatelem s využitím jeho informačních systémů. Proto doporučujeme v souvislosti s působností
monitorovacího systému v textu Novely nahradit formulaci „dotace a návratná finanční výpomoc“ jednoslovným vyjádřením „finanční podpora“.

Vysvětleno Dotace a návratná finanční výpomoc jsou pojmy definované zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, a sice v § 3 písm. a) a b). Návratná finanční výpomoc
nepatří mezi finanční nástroje. Pojmy jsou použity i ve stávajícím znění
zákona o podpoře regionálního rozvoje, v tomto směru tedy nedochází
ke změně. 

103 MPO Obecně D V §17e se odkazuje vedle působnosti v oblasti dotací i na návratnou finanční výpomoc tzn. použití finančních nástrojů, které jsou však často řešeny v 
součinnosti s nezávislým finančním zprostředkovatelem s využitím jeho informačních systémů. Proto doporučujeme v souvislosti s působností 
monitorovacího systému v textu Novely nahradit formulaci „dotace a návratná finanční výpomoc“ jednoslovným vyjádřením „finanční podpora“.

Vysvětleno Viz vypořádání připomínky č. 102.
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104 MPO § 16d D Z důvodu větší srozumitelnosti doporučujeme v uvedené novelizaci sjednotit navrhované úpravy a uvést je v následujícím znění: "5. V § 16d odst. 1 větě
druhé se slova "15 členů" nahrazují slovy "3 členy" a ve větě třetí se slova "8 členy" nahrazují slovy "3 členy".".

Vysvětleno Slovo "členy" není nutné nahrazovat, neboť již v textu ustanovení je.
Nahrazují se pouze číslovky. Pro potřebný kontext slouží část
materiálu "platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn".

105 MPO § 17a D Dáváme ke zvážení, zda nezrušit navrhované ustanovení § 17a) odst. 4. Jelikož jsou již v České republice zřízena národní kontaktní místa, která poskytují
informace o příslušných přímo řízených programech, vyhlášených výzvách a asistenci potenciálním žadatelům o podporu, nevyplývají z nově navrhované
koordinační a dohledové funkce Ministerstva pro místní rozvoj taková pozitiva, která by vyvážila zvýšenou administrativní zátěž.

Neakceptováno Není pravda, že čerpání z těchto fondů probíhá v současnosti bez
výraznějších problémů a není důvod nastavený systém měnit. ČR je
mezi poslední třetinou států, které nejhůře čerpají z přímo řízených
programů EU. Nelze také hovořit, že v ČR existuje v tomto směru
nějaký systém. Důvodů nízkého zapojení českých žadatelů je několik,
ale silně rezonuje fakt, že v ČR chybí v oblasti přímo řízených
programů koordinace a podpora. To potvrzuje i Analýza programů
EU. Administrativní zátěž příjemců a národních koordinačních míst se
metodickou pomocí a další podporou ze strany MMR sníží. V žádném
případě však nejde o dohledovou funkci MMR. Přidanou hodnotou je
zejména větší (intenzivnější) zapojení ČR do využití těchto programů,
efektivnější sdílení informací, odstranění či minimalizace problémů
spojených s čerpáním unijních programů v ČR a zajištění jejich vhodné
a efektivní provázanosti s ESI fondy (viz také povinnosti vyplývající z
čl. 4 Obecného nařízení pro ESI fondy) pomocí různých koordinačních
nástrojů a mechanismů. Specificky co se týče programu CEF (část v
gesci MD), zde předpokládáme nárůst důležitosti koordinace s fondy
EU i s ohledem na možnosti převodů tak, aby byly úspěšně pokryty
národní priority, které chce ČR ze zdrojů EU v oblasti dopravy
financovat. I z hlediska budoucího programového období 2021-2027 je
v této souvislosti efektivním a výhodným řešením koordinace těchto
programů vč. propojení na koordinaci ESI fondů, která umožní lepší
propojování jednotlivých unijních programů mezi sebou i v rámci
dalších komplementárních programů (operační programy v rámci ESI
fondů, národní dotační tituly) a také podporu národních kontaktních
míst.

106 MV § 17a Z K čl. I bodu 12 – k § 17a odst. 3 a 4 zákona o podpoře regionálního rozvoje:
V § 17a odst. 3 a 4 se demonstrativně stanoví působnost Ministerstva pro místní rozvoj. Upozorňujeme, že v souladu s čl. 2 odst. 2 Listiny základních

práv a svobod lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Obdobně i čl. 2 odst. 3
Ústavy, podle kterého platí, že státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. 
 S ohledem na výše uvedené je třeba, aby zákon stanovil působnost Ministerstva pro místní rozvoj taxativním způsobem. 

Akceptováno Z ustanovení bude odstraněno slovo "zejména".
Je však třeba zdůraznit, že činnosti vymezené v odst. 3 a 4 nesměřují
vůči občanům, ale výhradně vůči orgánům implementační struktury,
tedy jiným orgánům státní správy. MMR-NOK vykonává svou
koordinační činnost ve vztahu k ostatním subjektům implementační
struktury, nikoli vůči občanům. Připomínkové místo
s vypořádáním připomínky souhlasí.

107 MV §17d Z K čl. I bodu 12 – k § 17d odst. 3 zákona o podpoře regionálního rozvoje:
Řešení obsažené v § 17d odst. 3, podle něhož uděluje souhlasy a řeší spory z veřejnoprávních smluv příslušný ministr, považujeme za krajně nepraktické.

Není zřejmé, jak bude vést ministr sporné řízení, kdo bude vykonávat příslušné úkony apod. Vhodnější je, aby se jednalo o pravomoc věcně příslušného
ministerstva, případně jinak upravit příslušnost k řešení těchto sporů.

Vysvětleno V důsledku vypuštění předmětného ustanovení není připomínka již
relevantní.

108 MV čl. II Z K čl. II – obecně k přechodným ustanovením k novele zákona o podpoře regionálního rozvoje:
1. Připomínáme v této souvislosti § 68a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
z nějž vyplývá povinnost rušených regionálních rad a Ministerstva pro místní rozvoj provést spisovou rozluku. Upozorňujeme, že ke zdárnému provedení
spisové rozluky je třeba počítat s finančními náklady k zajištění vhodných technických prostředků pro převod digitálních dokumentů/spisů a všech metadat
podle národního standardu pro elektronické systémy spisové služby z elektronických systémů spisové služby všech regionálních rad do elektronického
systému spisové služby Ministerstva pro místní rozvoj.
2. V případě převzetí elektronických systémů spisové služby po zaniklých regionálních radách právním nástupcem, je třeba před 31. 12. 2021 prověřit
smlouvy 
s poskytovateli elektronických systémů spisové služby regionálních rad, aby právní nástupce měl dostatečný právní titul v případě jejich převzetí. Při
převzetí elektronických systémů spisové služby by také Ministerstvo pro místní rozvoj muselo sjednotit (dnes nejednotné) skartační lhůty u shodných
spisových znaků (tj. věcných skupin) jednotlivých regionálních rad.
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno Připomínka není směřována do textu novelizovaného zákona a bude
řešena v rámci spisové rozluky.
MV souhlasí s vypořádáním.
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109 MV čl. II bod 5 Z K čl. II bodu 5 – k přechodným ustanovením k novele zákona o podpoře regionálního rozvoje:
Ke dni zrušení regionálních rad dojde k přechodu jejich zaměstnanců na Ministerstvo pro místní rozvoj, a to v pracovním poměru, ovšem na

systemizovaná služební místa. Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a na něj navazující nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů. S ohledem na to, že stupnice platových tarifů podle citovaného nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a podle nařízení vlády č. 304/2014
Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, jsou odlišné, resp. platové tarify státních zaměstnanců jsou vyšší, bylo by
odměňování uvedených zaměstnanců v pracovním poměru zařazených na služebních místech podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. diskriminační. Z
uvedeného důvodu požadujeme úpravu dopracovat tak, aby bývalým zaměstnancům regionálních rad zařazeným v pracovním poměru na systemizovaných
služebních místech v Ministerstvu pro místní rozvoj příslušel plat podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
V praxi by pak byl těmto zaměstnancům vydán nový platový výměr s upraveným platovým tarifem a tento platový výměr by pak byl rozhodný pro
stanovení platu při vzniku služebního poměru.

Akceptováno Viz vypořádání připomínky č. 3. . Čl.
II bod 5 bude upraven takto: „5. Pro přechod zaměstnanců Regionální
rady uvedené v bodu 1 do služebního poměru podle zákona č.
234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, se použije
§ 190 až 195, § 196 až 197, § 200 a 201 zákona č. 234/2014 Sb., o
státní službě, obdobně s tím, že lhůty tam stanovené se namísto ode
dne 1. července počítají ode dne následujícího po dni zrušení
Regionálních rad uvedených v bodu 1. Ke dni vzniku služebního
poměru příslušný služební orgán rozhodne o výši platu podle části
deváté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších
předpisů. Pro účely započítání praxe, s výjimkou odměňování,
zaměstnanců Regionální rady uvedené v bodu 1 podle zákona o státní
službě se použije § 17 odst. 7 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1
Vyjádření k vypořádání: 
znění přechodného ustanovení bodu 5 bylo vzájemně odsouhlaseno
mezi MMR, MV a MPSV.
MV souhlasí s vypořádáním.

110 MV RIA Z K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:
 Na straně 15. závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace (RIA) navrhujeme vypustit bez náhrady celý předposlední odstavec začínající slovy „K popisu 
existujícího právního stavu“. 
Činnost regionálních rad vykonávaná podle zákona o podpoře regionálního rozvoje je v tomto zákoně výslovně označena jako činnost vykonávaná v

přenesené působnosti. Použití tohoto termínu ukazuje, že zákon pokládá regionální rady za orgány samosprávné povahy, jinak by nemělo smysl psát o
přenesené působnosti. V samostatné působnosti by mohly být vykonávány (případně) další úkoly, kterými by kraje regionální rady případně pověřily, jak
bylo skutečně původně předpokládáno. Složením a způsobem rozhodování jsou regionální rady odvozené od územních samospráv. To, že regionální rady
nejsou zakotveny v Ústavě (jak uvádí sporný odstavec), nevylučuje přeci jejich samosprávnou povahu, pokud jsou odvozeny od některého stupně
samosprávy uvedeného v Ústavě. Samospráva městských částí hlavního města Prahy, resp. statutárních měst, rovněž není uvedena v Ústavě a jejich
samosprávná povaha není považována za spornou. Každopádně poukazuje použitý výraz „přenesená působnost“ na úmysl zákonodárce pojímat regionální
rady jako celek coby orgány samosprávného typu nebo alespoň příbuzné povahy. Vzhledem ke spornosti obsahu celého uvedeného odstavce navrhujeme
jeho vypuštění. 

Akceptováno Na příslušné straně bude vypušten odstavec začínající slovy "K popisu
existujícího právního stavu".
MV souhlasí s vypořádáním.

111 MV § 16d D K čl. I bodu 6 – k § 16d odst. 2 zákona o podpoře regionálního rozvoje:
Nově se navrhuje, aby v případě, když zastupitelstvo kraje nezvolí ve stanovené lhůtě člena výboru, jmenoval hejtman kraje na neobsazené místo ve

výboru náhradníka. Z navrženého znění (ani z důvodové zprávy k němu) však není patrné, zda i náhradník musí pocházet z řad členů zastupitelstev
dotčených krajů či nikoli. Ve druhém případě by měly být stanoveny alespoň základní požadavky na osobu náhradníka.
Tuto připomínku vztahujeme obdobně i k čl. I bodu 10, tedy k § 16f odst. 1 upravujícímu náhradní určení předsedy výboru.

Vysvětleno znění přechodného ustanovení bodu 5 bylo vzájemně odsouhlaseno
mezi MMR, MV a MPSV.
MV souhlasí s vypořádáním.
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112 MV § 16d D K čl. I bodu 7 – k § 16d odst. 4 zákona o podpoře regionálního rozvoje:
1. Doporučujeme revidovat text nově doplňované poslední věty. Je totiž třeba formulačně rozlišit, že jedná výbor, zatímco hlasují jeho členové - případně
by bylo možné použít slovní spojení „rozhodování výboru“ použité v § 16d odstavci nově označeném jako 6. Taktéž spojení „… jednání a hlasování
výboru mimo zasedání s osobní účastí členů výboru“ je poněkud nejasné a zavádějící. Ostatně dáváme 
na zvážení, zda by pro účely umožnění hlasování per rollam nepostačovalo stávající zmocnění pro vydání jednacího řádu výboru obsažené v posledním
odstavci § 16d (nově označeném 6). Navrhovanou větu by proto bylo možné vypustit, případně některé její aspekty doplnit právě do zmíněného odstavce.
2. Postrádáme zdůvodnění, proč dochází ke změně způsobu přijímání usnesení výboru regionální rady, kdy nově postačí pouze většina hlasů přítomných
členů. 

Akceptováno,
vysvětleno

V čl. I bodu 7 (nyní 8), v § 16d na konci odstavce 4 bude doplněna
věta v tomto znění: "Jednací řád výboru může upravit podmínky pro
jednání výboru a hlasování členů výboru mimo zasedání s osobní
účastí členů výboru.". 
Bod 2: Záměrem novelizace ustanovení 16d) je zajistit dostatečný
počet členů Výboru RR k tomu, aby byl výbor usnášeníschopný v
případě, že by po krajských volbách některý ze stávajících členů
Výboru RR již nebyl zvolen do zastupitelstva kraje nebo by sám
odstoupil. Podle zákona o krajích jsou zastupitelstva krajů povinna se
sejít minimálně jednou za tři měsíce. Takto dlouhá časová prodleva by
v případě nenaplnění členů výborů RR mohla činnost výboru
paralyzovat. Pojistkou proti této situaci je tedy najmenování
chybějících členů výboru hejtmanem u toho kraje, který nezvolil své
zástupce do výboru. Pravomoc svěřená hejtmanovi k dojmenování
chybějících členů Výboru RR je vázána na požadavek krajů/hejtmanů
na zachování Výborů RR a operativní řešení, které tento odstavec
navrhuje je tedy v přímé návaznosti na kompetence nejvyššího
reprezentanta kraje, neboť kraje nesou za ustavení výborů RR
odpovědnost. Operativnost v jednání Výboru RR je vzhledem k
úkolům, které bude muset schvalovat v souvislosti s ukočováním
činnosti RR, klíčová, proto byl upřednostněn tento postup. Současně
takto volený způsob hlasování by měl přispět k tomu, aby se členové
Výboru RR jeho jednání účastnili.

113 MV § 16f D K čl. I bodu 10 – k § 16f odst. 1 zákona o podpoře regionálního rozvoje:
Kritérium v poslední větě, podle nějž má předsedu výboru (pokud jej nezvolil sám výbor) u regionu soudržnosti tvořeného více kraji jmenovat hejtman
rozlohou největšího kraje, je sice jednoduché pro aplikační praxi, nepovažujeme je však za vhodné. Územní samosprávné celky jsou si jakožto
veřejnoprávní korporace rovny a nelze mezi nimi rozlišovat na základě rozlohy jejich území.

Vysvětleno Předkladatel zákona je veden snahou o bezproblémové ukončení
činnosti RR a navazuje na shodu hejtmanů o zachování výborů RR. Na 
základě žádostí ze strany krajů a hejtmanů, byla novela upravena tak,
aby výbor RR zůstal zachován, nicméně ve smyslu jeho operativnosti
navrhujeme uvedenou úpravu textu. Skutečnost, že jeden kraj se
dostane do situace, kdy za něj rozhodují ostatní kraje, protože nebude
mít své zástupce na jednání výboru RR je možno se vyhnout poměrně
snadno, a to řádnou účastí na jednáních výboru RR. Také vzhledem k
tomu, že v roce 2021 již bude hlasováno na výborech RR především o
záležitostech technického charakteru, případné přehlasování jedním
krajem nebude znamenat žádné zvýhodnění pro některý z krajů. 

114 MV § 17a D K čl. I bodu 12 – k § 17a odst. 2 zákona o podpoře regionálního rozvoje:
Doporučujeme ustanovení zpřesnit, tedy rozlišit, že Ministerstvo pro místní rozvoj vytváří návrh jednotného národního rámce, který je pak přijímán
(schvalován) vládou jejím usnesením (tzn. založit kompetenci vlády přijímat národní rámec).

Vysvětleno Děkujeme za doporučení. Ustanovení je téměř doslovně převzato ze
stávajícího § 18 odst. 2. Nově je zde vymezen pojem "oblast podpory".
Doposud se zněním ustanovení nebyl v praxi žádný problém, a ani nyní 
není zamyšlena žádná další legislativní změna nad rámec změn, které
jsou nezbytné; naopak by měla být zachována kontinuita právní
úpravy.

115 MV § 17b D K čl. I bodu 12 – k § 17b zákona o podpoře regionálního rozvoje:
Doporučujeme zvážit, nakolik je nutné zřizovat poradní orgán vlády zákonem a zda tímto zákonodárce neingeruje do sféry moci výkonné nad limit daný
ústavním pořádkem. V této souvislosti připomínáme požadavek Legislativní rady vlády na vypuštění právní úpravy Rady vlády pro informační společnost
v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která byla
navrhována zákonem č. 104/2017 Sb., přičemž s tímto požadavkem se ztotožnila i vláda. Bude-li přesto trváno na úpravě v zákoně, doporučujeme vyjasnit
vztah nově zřizované Rady pro fondy Evropské unie a stávající Rady pro evropské strukturální a investiční fondy (upravené ve stávajícím § 18 odst. 8 až
10). Ačkoli se jedná pouze o poradní orgán vlády, mělo by být postaveno najisto, zda současná rada bude zrušena a nahrazena nově zřizovaným poradním
orgánem vlády anebo dojde k její transformaci. To je důležité zejména s ohledem na členy současné rady.

Vysvětleno Nejde o nové ustanovení. Rada pro fondy Evropské unie (resp. v
období 2014-2021 Rada pro evropské strukturální a investiční fondy)
byla takto zákonem "zřízena" již v rámci novelizace provedené
zákonem č. 298/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o
podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony. 
Právní úprava je převzata ze stávajícího § 18 odst. 8. Celý § 18 bude v
rámci této novely rozdělen z důvodu větší přehlednosti a
srozumitelnosti, nové členění považujeme za více logické. Co se týká
Rady, dochází pouze ke změně názvu orgánu, který již ale existuje a v
zákoně je ukotven řadu let. Změna souvisí s tím, že v předpisech EU
pro období 2021-2027 se již nepoužívá označení "Evropské
strukturální a investiční fondy" (viz důvodová zpráva k § 17b). 
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116 MV § 17d D K čl. I bodu 12 – k § 17d odst. 1 zákona o podpoře regionálního rozvoje:
Není zřejmé, proč oproti stávajícímu ustanovení § 18 odst. 14 došlo k formulační změně na „města …, která zpracovávají a provádějí územní strategie“
spolu s odkazem na přímo použitelný evropský předpis. Z čl. 23 odst. 2 návrhu „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o společných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních
pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza“ vyplývá, že určení příslušných
městských orgánů je v kompetenci členského státu. Proto se stávající dikce, z níž plyne, že zpracování územních strategií je daným městům právě tímto
zákonem uloženo, jeví vhodnější.

Akceptováno Výsledné znění § 17d (po vypuštění odst. 2 až 4 na základě zásadní
připomínky Libereckého kraje):
„Města Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Olomouc,
České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav,
Zlín a hlavní město Praha, zpracovávají a provádějí územní
strategie21) a mohou za tímto účelem uzavírat s dalšími obcemi
veřejnoprávní smlouvy19). Správním orgánem pro řešení sporů z
těchto smluv je Ministerstvo.“ 

117 MV § 17d D K čl. I bodu 12 – k § 17d odst. 2 zákona o podpoře regionálního rozvoje:
1. Doporučujeme předkladateli zvážit, zda by nebylo vhodné v nově navrhovaném § 17d odst. 2 výslovně stanovit, že kontrolu výkonu přenesené
působnosti zprostředkujícího subjektu vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj (které bude řešit podle navrženého § 17d odst. 1 spory z těchto
veřejnoprávních smluv). V opačném případě totiž bude tato kontrola náležet v souladu s § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, krajskému úřadu (pouze v případě hlavního města Prahy by příslušela Ministerstvu pro místní rozvoj s ohledem na § 113
odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).
2. Dále doporučujeme zvážit, zda v případě územně členěných statutárních měst výslovně nevyloučit možnost přenesení úkolů podle § 17d na městské
části či obvody.

Vysvětleno V důsledku vypuštění předmětného ustanovení není připomínka k bodu
1 již relevantní. K bodu 2: nejeví se jako účelné, aby nositeli územních
strategií pro funkční spádové území městských aglomerací nebo
metropolitních oblastí byly městské části či obvody. 
Bod 2 - neakceptováno.

118 MV § 18 D K čl. I bodu 13 – k § 18 zákona o podpoře regionálního rozvoje:
1. Dané ustanovení upravuje oprávnění Ministerstva pro místní rozvoj využívat určité údaje z informačních systémů veřejné správy, přičemž je užito tzv.
položkového výčtu. Dáváme na zvážení, zda by nebylo účelné jednotlivé položky těchto výčtů strukturovat ve stejném pořadí a terminologicky sjednotit.
2. Upozorňujeme dále na fakt, že sněmovní tisk č. 447 (návrh zákona o právu 
na digitální služby a o změně některých zákonů) obsahuje nová pravidla pro sdílení údajů z informačních systémů veřejné správy, která již nebudou
vyžadovat zakotvení oprávnění orgánu veřejné moci k čerpání údajů z informačních systémů veřejné správy v „agendovém“ zákonu. Je proto nutno počítat
s tím, že § 18 bude v blízké době opět zrušen (patrně v rámci navrhovaného zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů
veřejné moci, který je nyní po meziresortním připomínkovém řízení a který bude předložen vládě po schválení sněmovního tisku č. 447).

Neakceptováno 1. Položky jsou strukturovány a nazvány tak, aby odpovídaly
strukturám primárních informačních systémů; struktura byla
konzultována s MV ČR.
2. V současné době není jisté, v jaké podobě (a zda vůbec) a v jakém
termínu bude přijata právní úprava podle návrhu zákona o právu na
digitální služby a o změně některých zákonů. Vyjádření 
připomínkujícího místa: bere vypořádání na vědomí.

119 MV čl. II D K čl. II bodu 3 – k přechodným ustanovením k novele zákona o podpoře regionálního rozvoje:
1. Všem regionálním radám regionu soudržnosti, které mají být zrušeny k 1. 1. 2022, 
se ukládá povinnost sepsat příslušný protokol a nejpozději k 15. 12. 2021 jej předat Ministerstvu pro místní rozvoj. Jelikož by již dnem 30. 11. 2021 měl
přejít ze všech rušených regionálních rad na Českou republiku mj. jejich veškerý majetek, závazky s tímto majetkem související, jakož i závazky vzniklé z
jejich činnosti a jiná aktiva 
a pasiva, doporučujeme, aby bylo upřesněno, že se příslušný protokol sepíše podle stavu k 30. 11. 2021.
2. Dále dáváme na zvážení, zda by návrh zákona neměl v rámci přechodných ustanovení řešit postup pro případ, když by regionální rady příslušný
protokol nesepsaly a ve stanoveném termínu nepředaly Ministerstvu pro místní rozvoj. Je však na věcném posouzení předkladatele, zda by vůbec bylo
třeba v rámci přechodných ustanovení případný postup upravit či nikoliv.

Vysvětleno 1.V důsledku změny přechodného ustanovení (body č. 2 a 3) není
připomínka již relevantní. V průběhu vypořádání připomínek došlo ke
sjednocení termínu na 1. 1. 2022.
2. Postup bude stanoven až podle nastalé situace, domníváme se, že
toto do přechodných ustanovení nenáleží.

120 MV čl. II D K čl. II bodu 5 – k přechodným ustanovením k novele zákona o podpoře regionálního rozvoje:
1. Ačkoli se v důvodové zprávě k předloženému návrhu zákona uvádí, že otázka systemizace služebních a pracovních míst není v přechodných
ustanoveních návrhu zákona výslovně upravena s ohledem na to, že ke zrušení regionálních rad regionů soudržnosti a přechodu jejich zaměstnanců na
Ministerstvo pro místní rozvoj dojde ke dni 1. ledna 2022, tedy ke dni, kdy pravidelně nabývá účinnosti systemizace služebních a pracovních míst, a
otázka tak bude v praxi řešena v rámci standardní přípravy systemizace Ministerstva pro místní rozvoj, doporučujeme povinnost Ministerstva pro místní
rozvoj stanovit systemizaci služebních a pracovních míst „přecházejících“ zaměstnanců regionálních rad s účinností ke dni zrušení regionálních rad
výslovně upravit.

Vysvětleno V zákoně není třeba upravovat, jedná se o standardní postup v rámci
každoroční přípravy systemizace.
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121 MV čl. II D K čl. II bodu 5 – k přechodným ustanovením k novele zákona o podpoře regionálního rozvoje:
1. S ohledem na skutečnost, že § 195a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb., se vztahuje pouze na lékaře orgánu
sociálního zabezpečení, doporučujeme text „§ 190 až 198“ nahradit textem „§ 190 až 195 a § 196 až 198“.

Akceptováno Viz vypořádání připomínky č. 3. . Čl.
II bod 5 bude upraven takto: „5. Pro přechod zaměstnanců Regionální
rady uvedené v bodu 1 do služebního poměru podle zákona č.
234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, se použije
§ 190 až 195, § 196 až 197, § 200 a 201 zákona č. 234/2014 Sb., o
státní službě, obdobně s tím, že lhůty tam stanovené se namísto ode
dne 1. července počítají ode dne následujícího po dni zrušení
Regionálních rad uvedených v bodu 1. Ke dni vzniku služebního
poměru příslušný služební orgán rozhodne o výši platu podle části
deváté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších
předpisů. Pro účely započítání praxe, s výjimkou odměňování,
zaměstnanců Regionální rady uvedené v bodu 1 podle zákona o státní
službě se použije § 17 odst. 7 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1
Vyjádření k vypořádání: 
znění přechodného ustanovení bodu 5 bylo vzájemně odsouhlaseno
mezi MMR, MV a MPSV.

122 MV čl. II D K čl. II bodu 14 – k přechodným ustanovením k novele zákona o podpoře regionálního rozvoje:
S účinností od 1. 1. 2022 má být zrušeno i ustanovení § 16 odst. 6 (vizte čl. I bod 11). V souladu se stávajícím zněním § 16 odst. 6 by do 1. 1. 2022 mělo
platit, že v regionu soudržnosti Praha vykonává pravomoci a působnosti regionální rady regionu soudržnosti hlavní město Praha v přenesené působnosti. 
Obdobně to platí i pro § 16e odst. 3, kdy by do 1. 1. 2022 mělo platit, že v regionu soudržnosti Praha vykonává pravomoci a působnosti výboru (orgán
regionální rady) rada hlavního města Prahy, s výjimkou jedné působnosti, kterou vykonává zastupitelstvo hlavního města Prahy. V rámci přechodných
ustanovení (čl. II bod 14) se navrhuje, aby se při výkonu pravomoci a působnosti regionální rady vykonávané hlavním městem Praha podle § 16 odst. 6
postupovalo stejně i po 1. 1. 2022; obdobně i v případě § 16e odst. 3. Z uvedeného tedy vyplývá, že předkladatel nepožaduje žádnou změnu stávajícího
znění § 16 odst. 6 a § 16e odst. 3. 
Domníváme se, že z čl. II by měl být bod 14 vypuštěn a § 16 odst. 6 a § 16e odst. 3 by měly být vhodně zapracovány přímo do textu novelizovaného
zákona, nikoliv do přechodných ustanovení; zákon by tak měl stanovit působnost hlavního města Prahy v přenesené působnosti v oblasti podpory
regionálního rozvoje. 

Neakceptováno Vzhledem k tomu, že v normativním textu návrhu novely zákona o
podpoře regionálního rozvoje nebude po 31. prosinci 2021 upravena
pravomoc a působnost Regionálních rad, je vhodné úpravu týkající se
hlavního města Prahy ponechat v přechodných ustanoveních v části
první.

123 MV čl. II D K čl. II bodu 15 – k přechodným ustanovením k novele zákona o podpoře regionálního rozvoje:
Navrhujeme vyjasnit, co je myšleno slovním spojením „právní jednání a následky na ně navazující“, neboť se potencionálně jedná o značně širokou
skupinu. 

Akceptováno znění přechodného ustanovení bodu 5 bylo vzájemně odsouhlaseno
mezi MMR, MV a MPSV.

124 MV DZ D K důvodové zprávě:
Ve zvláštní části důvodové zprávy se v rámci komentářů k bodům 4 až 6 přechodných ustanovení uvádí, že „Odměňování přecházejících zaměstnanců,

kteří budou dočasně v pracovním poměru na systemizovaném služebním místě, se bude podle bodu 5 přechodných ustanovení řídit obdobně podle
přechodných ustanovení zákona o státní službě (zejména § 198).“. K tomu uvádíme, že § 198 zákona o státní službě pojednává o platech státních
zaměstnanců ve služebním poměru, nikoli zaměstnanců v pracovním poměru. Toto tvrzení tedy doporučujeme vypustit a nahradit odůvodněním
zohledňujícím výše uplatněnou zásadní připomínku k čl. II bodu 5 přechodných ustanovení k zákonu o podpoře regionálního rozvoje.

Akceptováno Text zvláštní části důvodové zprávy upraven v návaznosti na finální
podobu bodů 4 a 5 přechodných ustanovení.

125 MV RIA D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace:
Upozorňujeme na nesprávné použití slova „archivace“ na str. 28, které fakticky znamená trvalé uložení v archivu [ve smyslu nekonečně dlouho, srov. § 2

písm. a) b) c) f) a další zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů], nikoliv uložení 
dokumentů ve spisovně veřejnoprávních původců. Doporučujeme nahradit slovo „archivace“ termínem „uložení dokumentů“, příp. „dlouhodobé uložení
dokumentů“.

Akceptováno Na příslušných stránkách v RIA nahrazeno slovo "archivace" za
"dlouhodobé uložení dokumentů"; obdobně RIA v části 3.2.4.2.
předposlední věta- nahrazeno spojení "archivace spisů" termínem
"dlohodobé uložení dokumentů"; dále v téže části, odstavec třetí
nahrazeno slovo "archivů" odpovídajícím slovem

126 MV § 16d D K čl. I bodu 7 – k § 16d odst. 4 zákona o podpoře regionálního rozvoje:
 V rámci textu novelizačního bodu navrhujeme v pasáži věnované změnám věty třetí slovo „slovy“ uvést v singuláru.

Akceptováno

127 MV čl. II D K čl. II – obecně k přechodným ustanovením k novele zákona o podpoře regionálního rozvoje:
Obecně upozorňujeme, že v čl. II bodu 1 jsou v návaznosti na § 16 odst. 1 zákona řádně vyjmenovány celé názvy regionálních rad regionu soudržnosti,
které mají být k 1. 1. 2022 zrušeny. V navazujících bodech čl. II je na některých místech používán pojem „Regionální rady“ (např. čl. II bod 2) a na
některých místech pojem „Regionální rada“ (např. čl. II bod 4). Doporučujeme, aby bylo sjednoceno používání buď jednotného, nebo množného čísla.

Akceptováno
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128 MV čl. XIV D K čl. XIV – k úvodní větě zákona o státní službě:
 Do úvodní věty je třeba doplnit zákon č. 178/2019 Sb., kterým byl zákon o státní službě v mezidobí novelizován.

Akceptováno

129 MV čl. XV D K čl. XV – k úvodní větě zákona o registru smluv:
 Do úvodní věty navrhujeme doplnit zákon č. 177/2019 Sb., který zákon o registru také novelizoval.

Akceptováno

130 MV čl. XVIII D K čl. XVIII – k  účinnosti:
Je navržena tzv. dělená účinnost. Navrhujeme, aby slova „čl. II bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 30. listopadu 2021,a“ a slova „, čl. II bodů 1 a
4 až 14“ byla pro nadbytečnost vypuštěna. Domníváme se, že nabytí účinnosti přechodných ustanovení není třeba odkládat, zvláště když časové aspekty
jejich aplikace vyplývají přímo z jejich textu, resp. z vazby na ustanovení, jejichž účinnost je výslovně upravena. 

Akceptováno

131 MŠMT § 17a Z 1. K Části první Čl. I bodu 12 ustanovení § 17a odst. 4: V zákoně se uvádí, že Ministerstvo, myšleno Ministerstvo pro místní rozvoj, koordinuje činnosti
řídicích orgánů v oblasti ESIF. Fakticky dochází i k určitému řízení řídicích orgánů Ministerstvem. 
V nově navrhovaném § 17a odstavci 4 je uvedeno, že Ministerstvo by rovněž koordinovalo oblast fondů, programů a nástrojů v přímém řízení Evropské
komise na národní úrovni. 
Podle důvodové zprávy to však vypadá, že Ministerstvo nepředpokládá převzetí řízení těchto programů a role národních kontaktních míst by zřejmě měla
zůstat zachována. Z tohoto důvodu žádáme, aby bylo zvolena jiná textace role Ministerstva pro místní rozvoj u programů v přímém řízení EK na národní
úrovni. 
Návrh nové úpravy § 17a odst. 4 písmena a) zní: 
„a) sleduje a vyhodnocuje využívání fondů….“

Akceptováno §17a odst. 4 písm. a) byl upraven v souladu s požadavkem MŠMT, a
to v návaznosti na prezenční vypořádání připomínek MPSV na úrovni
náměstků.
Do důvodové zprávy byly doplněny informace k národním kontaktním
místům pro přímo řízené programy.

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.

132 MŠMT § 17c Z 2. K Části první Čl. I bodu 12 ustanovení § 17c: Ačkoli se jedná již dnes o platnou a účinnou právní úpravu, která byla pouze z hlediska přehlednosti
přesunuta do samostatného ustanovení, domníváme se, že by bylo vhodné upravit definici řídícího orgánu tak, aby se o takovou definici skutečně jednalo
(jak naznačuje i samotný nadpis ustanovení). V současném znění se nejedná o definici řídícího orgánu, pouze o stanovení, že řídící orgán je
poskytovatelem podle rozpočtových pravidel, s tím, že v případě řídícího orgánu je odkaz na čl. 123 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1303/2013. Tento však pouze stanovuje, že každý členský stát určí pro každý operační program celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy
nebo veřejný či soukromý subjekt jako řídicí orgán. K tomu však žádným právním předpisem nedošlo, tím spíše pak ne dotčeným ustanovením. Jinak
řečeno, dotčené ustanovení pouze rozšiřuje okruh poskytovatelů stanovených rozpočtovými pravidly o dalšího poskytovatele – řídící orgán podle výše
zmíněného nařízení, které však žádný řídící orgán neurčuje.

Vysvětleno Připomínka jde nad rámec novely, případné řešení by vyžadovalo další
jednání v širším plénu. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.

133 MŠMT § 17d Z 1. K Části první Čl. I bodu 12 ustanovení § 17d: V předložených dokumentech existuje vnitřní rozpor, především informace k novému § 17d v RIA a
Důvodové zprávě nejsou kompatibilní s navrhovanou úpravou zákona.
Je řešena jen dílčí část, a to že města (nositelé územní strategie) budou do implementace operačních programů zapojeny v roli zprostředkujících subjektů.
Tato možnost nepovede ke snížení administrativní zátěže jak na straně řídících orgánů, tak i samotných nositelů. S řídícími orgány bylo dlouhodobě
vyjednáno, že pro implementaci nového programového období bude vytvořen jednoduchý procesní model implementace územních strategií. Navrhovaná
právní úprava tento závazek nenaplňuje, naopak již tak komplikovaný model rozšiřuje na větší skupinu měst.

Vysvětleno V důsledku vypuštění předmětného ustanovení není připomínka již
relevantní.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK2JTC8M)



VII

Č. Připomínkové místo K části Zásadní/ 
doporučující Text připomínky Vypořádání Odůvodnění vypořádání

Vypořádání připomínek k materiálu:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

134 MŠMT § 17e Z 4. K Části první Čl. I bodu 12 ustanovení § 17e: Právní úprava monitorovacího systému obsažená v navrhovaném ustanovení § 17e zákona je kusá a
nedostatečná, veškerá další pravidla fungování monitorovacího systému (MS2014+) jsou upravena pouze v metodických dokumentech Ministerstva pro
místní rozvoj, což je velmi rizikové zejména z důvodu, že takto nastavená pravidla mohou být kdykoliv změněna, a to bez provedení odpovídajícího
legislativního procesu. Tímto postupem bude dotčena právní jistota příjemců podpory, kteří budou odkázáni na jednostranné měnění pravidel ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj. Současná zákonná úprava monitorovacího systému neobsahuje adekvátní rozpracování zřízení přístupu do monitorovacího
systému, oprávněných osob i zajištění dostatečné identifikace všech osob, které systém využívají. Toto je třeba považovat za zásadní nedostatky, díky
nimž nelze monitorovací systém považovat za plnohodnotný systém pro doručování s garancemi ochrany údajů a informací a se zabezpečením před
manipulací s obsahem podání apod., obdobně jako je tomu např. u datových schránek. Navrhujeme zákonnou úpravu monitorovacího systému
odpovídajícím způsobem rozšířit a doplnit.

Vysvětleno V důsledku vypuštění předmětného ustanovení není připomínka již
relevantní. Vyjádření
ONEUIS: Požadavky uvedené v připomínce řeší zákony vztahující se k
bezpečnosti informačních systému veřejné správy a příslušná evropská
legislativa.
U § 17e se nejedná o novou úpravu, pouze jsou nyní jednotlivé
odstavce původního § 18 (odst. 5, 6, 18 a 19) uvedeny společně v
samostatném ustanovení. Co se týká doručování, monitorovací systém
není datovou schránkou. V připomínce se uvádí, že v zákoně o podpoře
regionálního rozvoje není adekvátně ošetřeno zřízení přístupu,
oprávněných osob a zajištění identifikace všech osob, které systém
využívají. Monitorovací systém, vzhledem k tomu, že se jedná o
systém zařazený mezi prvky kritické informační infrastruktury, se řídí
například následujícím právními předpisy:
• Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů
• Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
• Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti
• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
• Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne
23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení
směrnice 1999/93/ES.
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 N ří í E kéh  l t   R d  (EU) č  1303/2013  d  135 MŠMT § 18 Z 1. K Části první Čl. I bodu 13 ustanovení § 18: Není zřejmé, zda navrhované znění § 18 umožní prostřednictvím napojení MS2021+ na základní registry

pouze ověřovat totožnost fyzických a právnických osob v roli žadatelů nebo zda budou tyto registry moci být využity také pro ztotožňování účastníků
projektů požadované Nařízením o ESF, tj. fyzických osob nepodnikajících, které bude moci sloužit k vykazování podpořených osob. Vzhledem k tomu, že
ověřování dle základních registrů bude probíhat stejně, jako při využívání systému IS ESF2014+ v období 2014 - 2020, požadujeme, aby MS2021+ měl v
sobě již integrován nástroj pro plnění této povinnosti. 
Ustanovení § 18 navrhujeme doplnit o fyzické osoby nepodnikající – účastníky a o využití dat z informačního systému evidence obyvatel, včetně údajů o
jednotlivých fyzických osobách o tom, zda jsou osobami se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti.
Ověřováním osob jak příjemců, tak účastníků v MS2021+ lze předejít technickým potížím, které se v programovém období 2014-2020 objevují v důsledku
převodu dat z externího IS ESF2014+ do systému MS2014+, a jasněji tím bude ošetřena také problematika zpracování osobních údajů. V praxi se kvůli
technickým obtížím příjemci vyhýbají dosahování minimální hranice podpory osob v projektech ESF, což podporu z ESF devalvuje. Ověřování, zda jsou
podpořené osoby osobami se zdravotním postižením, je umožněno v § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů.
Dovolujeme si pouze doplnit, že v současné době je v legislativním procesu řešeno odstraňování ustanovení regulujících využívání údajů z informačních
systémů veřejné správy v zákonech upravujících jednotlivé agendy, aby bylo zabráněno kolizi mezi množinami údajů stanovených v těchto ustanoveních a
množinami stanovenými v rámci registrace jednotlivých agend (viz čj. předkladatele MV-141013/LG-2018).

Vysvětleno V § 18 je upravena možnost přístupu do Základních registrů, nikoliv
povinnost ověřovat v nich uvedené údaje; lze ověřovat pouze refereční
údaje Základních registrů, a to připomínkujícím místem požadované
údaje nejsou. Podpořené osoby jsou sledovány prostřednictvím IS ESF.
Usnesení vlády ze dne 30. července 2019 č. 561 kromě jiného ukládá
ministryni práce a sociálních věcí zajistit provoz a rozvoj IS ESF i pro
programové období 2021-2027; vzhledem k tomu by byl rozvoj
MS2021+ v tomto směru nehospodárný a zároveň by porušoval once
encoding priciple. Vyjádření 
připomínkujícího místa: bere vypořádání na vědomí.

136 MŠMT RIA Z 6. K důvodové zprávě/RIA: V obou dokumentech jsou zmiňovány předpokládané úspory spojené se zrušením úlohy města jako zprostředkujícího subjektu
operačního programu, kdy ale návrhová textace zákona tuto možnost neruší, protože roli zprostředkujícího subjektu stále umožňuje. Není tedy zřejmé na
základě jakých informací, je daná úspora vypočítána, protože naopak hrozí, že se po roce 21+ zvýší počet zprostředkujících subjektů. Dle našeho názoru
je vyčíslení nepřesné, protože se opírá pouze o informace Operačního programu technická pomoc. Je však nutné přičíst, že agenda zprostředkujících
subjektů má značné finanční nároky i na řídící orgány, respektive jejich technickou pomoc.

Vysvětleno V důsledku vypuštění předmětného ustanovení není připomínka již
relevantní.
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137 MŠMT DZ Z 7. K důvodové zprávě: V důvodové zprávě k § 17c (str. 27) se uvádí, že poskytovatelem dotace je vždy řídicí orgán a na této skutečnosti se ani do
budoucna nebude nic měnit. Toto tvrzení však není pravdivé. Z hlediska dikce rozpočtových pravidel je poskytovatelem dotace subjekt, jenž vydává
rozhodnutí o poskytnutí dotace, což např. v případě příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví (např. fakultní nemocnice) nemůže být
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Toto vychází z § 53
rozpočtových pravidel, kde je stanoveno, že „Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní činností a s peněžními prostředky 
přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem.“ a finančními vztahy jsou mj. „dotace na úhradu výdajů, které
jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů“.
Pokud by tedy mělo platit tvrzení uvedené v důvodové zprávě, nebude v budoucnosti možné poskytovat z ESIF prostředky příspěvkovým organizacím
cizích organizačních složek státu (vyjma dotací dle zákona č. 130/2002 Sb., kde je v souladu s § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel zvláštní úprava), jelikož
§ 14g rozpočtových pravidel neumožňuje přenést vydání rozhodnutí na jiný subjekt. Nejspíše to zkomplikuje i současný právní stav, kdy jsou již vydána
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany organizační složky státu, která není řídícím orgánem.
Do zákona o podpoře reg. rozvoje je proto nutné doplnit tuto variantu nebo je nutné upravit znění rozpočtových pravidel, aby bylo možné vydat rozhodnutí
o poskytnutí dotace ze strany organizační složky státu – řídící orgán, která však není zřizovatelem dané příspěvkové organizace.

Akceptováno částečně Ustanovení bude na základě připomínek jiných ŘO zachováno v
dosavadní podobě. Poskytovatelem dotace tedy dle ustanovení bude
"Řídicí orgán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, nebo
jiný řídicím orgánem písemně pověřený subjekt."

Jsme si vědomi, že tímto se neřeší dlouhodobé nejasnosti ohledně
poskytování podpory jiným OSS, a že tento proces dlouhodobě
postrádá oporu v zákoně. Domníváme se však, že tyto finanční toky by
měly být upraveny v gesci Ministerstva financí, nikoli MMR. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.

138 MŠMT § 17d D K Části první Čl. I bodu 12 ustanovení § 17d odst. 1: Územních strategií má být 13, ačkoli krajů je v ČR 14. Není zřejmé, na jakém základě bylo
vypuštěno krajské město Hradec Králové. Lze předpokládat, že kvůli tomu může docházet ke sporům.

Neakceptováno K dohodě mezi městy o tom, že městskou aglomeraci Hradec
Králové/Pardubice budou zastupovat Pardubice, došlo již při
přípravách aplikace udržitelné městské strategie pro programové
období EU 2014 – 2020 (odráží se v § 18 odst. 14 zákona o podpoře
regionálního rozvoje); dohoda trvá i ve vztahu k připravované aplikaci
územní strategie v období 2021 – 2027.  

139 MŠMT čl. IV D 2. K Části třetí Čl. IV bodu 8: Doporučujeme doplnit uvozovky nahoře za texty „zi)“, „zk)“ a „zj)“. Vysvětleno Novelizační bod bude vypuštěn.
140 MŠMT čl. XIV D 3. K Části dvanácté Čl. XIV úvodní větě: Doporučujeme v úvodní větě slovo „a“ nahradit čárkou a slova „zákona č. 111/2019 Sb.,“ nahradit slovy

„zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 178/2019 Sb.,“.
Akceptováno

141 MŠMT čl. XVI D 4. K Části čtrnácté Čl. XVI bodu 2: Doporučujeme na konec textu doplnit tečku. Akceptováno
142 TAČR § 17a D TA ČR žádá vysvětlit, jakých nástrojů a programů se navrhovaná úprava především v §17 a, odst. 4 týká, a zda se bude jednat taktéž o programy a

nástroje Evropské komise na podporu výzkumu, vývoje a inovací obecně, s přihlédnutím k nástrojům, které momentálně TA ČR realizuje.Jedná se v
programovém období 2014-2020 o nástroj ERA-NET Cofund a projekty se značkou Seal of Excellence unijního programu Horizont 2020, nicméně lze
očekávat, že se tyto nástroje budou v novém rozpočtovém období částečně měnit.  
TA ČR žádá vysvětlit, jak změna uvedená v bodě B Důvodové a Předkládací zprávy ovlivní realizaci výše uvedených aktivit, a jaký bude dopad do
činností TA ČR.

Vysvětleno Předpokládáme nárůst důležitosti koordinace s fondy EU i s ohledem
na možnosti a rostoucí důležitost značky Seal of Excellence tak, aby
byly úspěšně pokryty národní priority, které chce ČR ze zdrojů EU v
oblasti dopravy financovat. I z hlediska budoucího programového
období 2021-2027 je v této souvislosti efektivním a výhodným řešením
koordinace těchto programů vč. propojení na koordinaci ESI fondů,
která umožní lepší propojování jednotlivých unijních programů mezi
sebou i v rámci dalších komplementárních programů (operační
programy v rámci ESI fondů, národní dotační tituly) a také podporu
národních kontaktních míst. Uvedená změna se nedotkne přímé činnosti
TA ČR, administrativní zátěž příjemců a národních koordinačních míst
se metodickou pomocí a další podporou ze strany MMR sníží. V
žádném případě však nejde o dohledovou funkci MMR. Přidanou
hodnotou je zejména větší (intenzivnější) zapojení ČR do využití těchto
programů, efektivnější sdílení informací, odstranění či minimalizace
problémů spojených s čerpáním unijních programů v ČR a zajištění
jejich vhodné a efektivní provázanosti s ESI fondy. Smyslem bodu je
ukotvení koordinace a podpory využívání fondů, programů a nástrojů
EU v přímém řízení EK, které není v legislativním systému ČR zatím
vymezeno. V českém právním řádu není tato oblast vč. její koordinace
v žádném právním aktu specifikována a vzhledem k tomu nedochází v
současné době na národní úrovni k organizovanému sdílení zkušeností
a optimalizaci využívání dostupných nástrojů.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK2JTC8M)



VII

Č. Připomínkové místo K části Zásadní/ 
doporučující Text připomínky Vypořádání Odůvodnění vypořádání

Vypořádání připomínek k materiálu:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

143 Karlovarský kraj § 16d Z Novela, Část první Čl. I bod 5 - § 16d odst. 1
 
Odůvodnění:
Ačkoli je volba úkonem podléhajícím přijetí usnesení zastupitelstva, navržení kandidáti musí se svým zvolením souhlasit. Nelze vyloučit, že žádný
zastupitel nebude souhlasit ani se jmenováním.

Návrh nového znění:
Navrhujeme za první větu odstavce 1 doplnit větu „Nezvolí-li zastupitelstvo z řad svých členů členy výboru, jmenuje členy výboru ministr pro místní
rozvoj z řad zaměstnanců ministerstva. Náhradník má práva a povinnosti člena výboru, a to do doby, než ho nahradí příslušné zastupitelstvo kraje nově
zvoleným členem výboru. “ 

Neakceptováno, ROZPOR Jmenování předsedy hejtmanem kraje je přednostním záměrem
předkladatele a navazuje celkově na roli a složení členů výboru RR. 
Viz také připomínka č. 78.
Karlovarský kraj nesouhlasí s vypořádáním.

144 Karlovarský kraj § 16d Z Novela, Část první Čl. I bod 6 - § 16d odst. 2 

Odůvodnění:
Ačkoli je jmenování jednostranný právní úkon, jeho platnost je podmíněna souhlasem jmenovaného. Nebude-li žádný z hejtmanem navržených zastupitelů
se svým jmenováním souhlasit, bude takové ustanovení nevymahatelné.

Návrh nového znění:
Navrhujeme na konci odstavce 2 doplnit věty ve znění: Nezvolí-li příslušné zastupitelstvo kraje člena výboru ve lhůtě podle věty druhé, ministr pro místní
rozvoj na neobsazené místo ve výboru jmenuje náhradníka z řad zaměstnanců ministerstva. Náhradník má práva a povinnosti člena výboru, a to do doby,
než ho nahradí příslušné zastupitelstvo kraje nově zvoleným členem výboru.

Neakceptováno, ROZPOR Jmenování předsedy hejtmanem kraje je přednostním záměrem
předkladatele a navazuje celkově na roli a složení členů výboru. 
Viz také připomínka č. 78.
Karlovarský kraj nesouhlasí s vypořádáním.

145 Karlovarský kraj § 16f Z Novela, Část první Čl. I bod 10 - § 16f odst. 1 

Odůvodnění:
Ačkoli je volba předsedy podmíněna přijetím daného usnesení, navržený kandidát musí se svým jmenováním souhlasit. Nelze vyloučit, že žádný člen
výboru nebude souhlasit ani se jmenováním.

Návrh nového znění:
Navrhujeme vložit do odstavce 1 do věty začínající slovy „Nezvolí-li výbor předsedu“ doplnit slova „nebo místopředsedu do 30 dnů ode dne ustavení
výboru, jmenuje předsedu nebo místopředsedu ministr pro místní rozvoj z členů výboru.

Neakceptováno, ROZPOR Jmenování předsedy hejtmanem kraje je přednostním záměrem
předkladatele a navazuje celkově na roli a složení členů výboru. 
Viz také připomínka č. 78.
Karlovarský kraj nesouhlasí s vypořádáním.

146 Karlovarský kraj § 16f D Novela, Část první Čl. I bod 10 - § 16f odst. 1 
Bude-li přijata předchozí připomínka k Novele, Část první Čl. I bod 10 - § 16f odst. 1 navrhujeme zcela vypustit poslední větu, ve znění „V případě
regionu soudržnosti tvořeného více kraji jmenuje předsedu hejtman kraje, který je z krajů tvořících region soudržnosti rozlohou největší.“ 

Neakceptováno Jmenování předsedy hejtmanem kraje je přednostním záměrem
předkladatele a navazuje celkově na roli a složení členů výboru. 
Viz také připomínka č. 78.

147 Karlovarský kraj § 16e D Zákon č. 248/2000 Sb. - § 16e odst. 1 písm. a), b), c), d)

Odůvodnění:
Písm. a), b), c) a úvodní část věty písm. d) jsou v současné době nadbytečná, výzvy k předkládání projektů již nejsou vyhlašovány, tudíž ani projekty
doporučené ke spolufinancování a nové verze dokumentace. Obdobně výroční a závěrečná zpráva.

Návrh nového znění:
Navrhujeme zcela vypustit písm. a), b), c); z písm. d) navrhujeme vypustit část věty „výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně   i další“

Neakceptováno Změna předmětných ustanovení zákona nastane s účinností novely
tohoto zákona. Viz připomínka č. 80.

148 Karlovarský kraj § 17a D Novela, Část první Čl. I bod 12 - § 17a odst. 6, věta druhá: 
…V případě, že po projednání s řídícími orgány operačních programů nebude dosaženo shody mezi Ministerstvem a řídícími orgány operačních programů,
rozhodne o rozporech vláda na návrh Ministerstva.

Odůvodnění:
Navrhované řešení sporu by mělo být upraveno ve smyslu, že vláda rozhodne na základě předložení návrhu/návrhů obou stran či variantního řešení, které
bylo Ministerstvem konzultováno s řídícím orgánem.

Návrh nového znění:
Úprava znění: „…rozhodne o rozporech vláda na základě podkladů, které Ministerstvo předloží společně/po konzultaci s řídícími orgány.“

Vysvětleno Nevidíme jako nezbytné zavazovat ŘO k tomu, aby předkládaly návrh
vládě, nicméně nic jim nebrání v tom, aby jej předložily, nebo alespoň
informovaly svého ministra/ministryni o návrhu řešení, což se v praxi
také děje.
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149 Karlovarský kraj § 17e D Novela, Část první Čl. I bod 12 - § 17e odst. 3 a 4 

Odůvodnění:
Úroveň uvedených pravidel považujeme obsahově za nekonzistentní s úrovní ostatních odstavců.

Návrh nového znění:
Navrhujeme uvedená pravidla zakotvit v jiném, vhodnějším dokumentu a odstavec 3 a 4 vypustit.

Neakceptováno Nedochází ke změně obsahu oproti stávající právní úpravě. S ohledem
na požadavek právní jistoty při zjišťování doby doručení dokumentu je
nutné úpravu nyní uvedenou v odstavcích 3 a 4 zachovat. 

150 Karlovarský kraj čl. VI D § 10d odst. 1

Odůvodnění:
Vzhledem ke zrušení regionálních rad existuje možnost, že povinná tříletá lhůta nebude moci být splněna.

Návrh nového znění:
Navrhujeme na konec odstavce doplnit větu „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky zveřejňované
regionální radou regionu soudržnosti musí být zveřejněny nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění, nebo do data zrušení regionální rady regionu
soudržnosti, podle toho, která skutečnost nastane dříve.“

Akceptováno částečně Viz vypořádání připomínky č. 84.

151 Karlovarský kraj čl. VI D Doporučující připomínka:
§ 11a odst. 2
Odůvodnění:
Povinnost podle stávajícího textu § 11a odst. 2 (musí být zveřejněn až do zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu) je vzhledem ke zrušení
regionálních rad nesplnitelná.

Návrh nového znění:
Navrhujeme na konec odstavce doplnit větu „Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023 musí být zveřejněn do data zrušení regionální rady
regionu soudržnosti.“

Neakceptováno Viz vypořádání připomínky č. 84.

152 Karlovarský kraj čl. VI D § 11a odst. 4
Odůvodnění:
Povinnost podle stávajícího textu § 11a odst. 4 (musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok) je vzhledem ke zrušení
regionálních rad nesplnitelná.

Návrh nového znění:
Navrhujeme na konec odstavce doplnit větu „Rozpočet na rok 2021 musí být zveřejněn do data zrušení regionální rady regionu soudržnosti.“

Neakceptováno Viz vypořádání připomínky č. 84.

153 Karlovarský kraj čl. VI D § 16 odst. 5
Odůvodnění:
Povinnost podle stávajícího textu § 16 odst. 5 (schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje […] obdobně) je vzhledem ke zrušení regionálních rad
nesplnitelná.

Návrh nového znění:
Navrhujeme na konec odstavce doplnit větu „Rozpočtová opatření za rok 2021 musí být zveřejněna do data zrušení regionální rady regionu soudržnosti.“

Nekceptováno Viz vypořádání připomínky č. 84.

154 Karlovarský kraj čl. VI D § 17a odst. 2
Odůvodnění:
Povinnost podle stávajícího textu § 17a odst. 2 (musí být zveřejněn až do zveřejnění závěrečného účtu za následující rozpočtový rok) je vzhledem ke
zrušení regionálních rad nesplnitelná.

Návrh nového znění:
Navrhujeme na konec odstavce doplnit větu „Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 musí být zveřejněn do data
zrušení regionální rady regionu soudržnosti.“

Neakceptováno Viz vypořádání připomínky č. 84.
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155 Karlovarský kraj § 16b Z Novela, Část první Čl. I vkládá se bod 13 - § 16b odst. 1

Odůvodnění:
V souladu s usnesením vlády ČR č. 463 ze dne 1. července 2019 budou ze státního rozpočtu kryty závazky a další výdaje regionálních rad, které
nedisponují dostatečnými zdroji k jejich krytí (po odečtení minimálního provozního zůstatku ve výši 2 mil. Kč), a to do maximálně 50% výše tohoto
závazku.

Návrh nového znění:
Navrhujeme vložit do odstavce 1 písmeno b) „dotace ze státního rozpočtu na úhradu závazků a dalších výdajů regionálních rad, a to do maximálně 50%
výše tohoto závazku“ a stávající písmena b) – g) nově označit jako písmena c) – h). 

Neakceptováno Viz připomínka - kraj Pardubický č. 38 - pokud právním nástupcem
zrušených RR bude od 1. 1. 2022 MMR, také úhrada závazků bude od
tohoto data zajištěna 100% z MMR. Do doby ukončení činnosti RR,
tedy do 31. 12. 2021, bude postupováno dle schváleného Usnesení
vlády č. 463 ze dne 1. července 2019. Tzn. bude zajištěno financování
nekrytých závazků regionálních rad s účastí státního rozpočtu s
maximálním podílem 50% a současně bylo uloženo ministryni pro
místní rozvoj jednat s hejtmany krajů o úhradách minimálně 50% z
výše závazků. Toto usnesení by mělo řešit situaci do doby ukončení
činnosti RR, kdy by se také kraje měly podílet na financování
nekrytých závazků RR. K financování všech závazků ze státního
rozpočtu dojde až od 1. 1. 2022, kdy přejdou dle varianty 2 všechny
práva a povinnosti na právního nástupce ČR - MMR. 

156 SMSČR § 6 Z Připomínka k § 6
Do paragrafu 6 bod i) požadujeme doplnit slova „místím akčním skupinám a obcí“. Ustanovení § 6 bod i) by nově znělo „i) obsahuje doporučení krajům, místním
akčním skupinám a obcím pro zaměření jejich rozvoje“.

Strategie regionálního rozvoje by měla sloužit i jako strategický dokument pro potřeby místních akčních skupin či obcí, a nikoliv pouze krajů. 

Neakceptováno Ve Strategii regionálního rozvoje mohou být definována doporučení
pro kraje, případně typy území (například ve struktuře navrhované
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ jde o metropolitní území,
aglomerace, regionální centra, hospodářsky a sociálně ohrožená
území), neboť u těchto území lze (při určité míře zjednodušení)
definovat jejich problémy i rozvojový potenciál a návazně doporučit
vhodné intervence. 
Obce zpracovávající své strategické rozvojové dokumenty mohou
vycházet z toho, že jsou součástí určitého typu území podle Strategie
regionálního rozvoje ČR a přizpůsobit tomu návrhovou část
dokumentu. V dokumentu zpracovaném pro úroveň ČR však nelze
očekávat konkrétní doporučení určená pro obce, či místní akční
skupiny, neboť nelze postihnout specifika každé jednotlivé obce
plynoucí z její unikátní geografické polohy, či socioekonomických
podmínek. 
Doporučení pro obce nebo místní akční skupiny jako institucionální
kategorie by byla příliš obecná a postrádala potřebná územní zacílení.
Povinnost zohledňovat Strategii regionálního rozvoje ČR při tvorbě
strategie CLLD by pro MAS navíc měla vyplývat z metodického
pokynu pro využití integrovaných nástrojů v období po roce 2020.  
SMSČR souhlasí s vypořádáním.

157 SMSČR § 17d Z Připomínka k § 17d
Do paragrafu 17 odst. 1 požadujeme doplnit slova „Hradec Králové“. Ustanovení § 17d odst. by nově znělo „(1) Města Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad
Labem, Pardubice/Hradec Králové, Olomouc, České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, Zlín a hlavní město Praha, která
zpracovávají a provádějí územní strategie21), mohou za tímto účelem uzavírat s dalšími obcemi veřejnoprávní smlouvy19). Správním orgánem pro řešení
sporů z těchto smluv je Ministerstvo.“

Jde o Hradecko-pardubickou aglomeraci a není vhodné předjímat zákonem, jaké město bude zpracovávat a provádět územní strategii. Je nutné to nechat na
dohodě mezi městy Hradec Králové a Pardubice.

Neakceptováno K dohodě mezi městy o tom, že městskou aglomeraci Hradec
Králové/Pardubice budou zastupovat Pardubice, došlo již při
přípravách aplikace udržitelné městské strategie pro programové
období EU 2014 – 2020 (odráží se v § 18 odst. 14 zákona o podpoře
regionálního rozvoje); dohoda trvá i ve vztahu k připravované aplikaci
územní strategie v období 2021 – 2027.  
SMSČR souhlasí s vypořádáním.
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158 SMSČR Nad rámec 
zákona

Z Požadujeme za část pátou vložit novou část šestou, která včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 zní: 

„ČÁST ŠESTÁ
KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
      
§ 18i

Na území obcí do 25 000 obyvatel se může realizovat Komunitně vedený místní rozvoj podle přímo použitelného předpisu Evropské Unie. 21)

§ 18j
Místní akční skupiny

(1) Komunitně vedený místní rozvoj realizují Místní akční skupiny.

(2) Místní akční skupinou může být jen spolek, ústav nebo obecně prospěšná společnost, která splňuje podmínky veřejné prospěšnosti podle jiného
právního předpisu.22) 

(3) Evidenci Místních akčních skupin, které splňují standardy podle příslušných právních předpisů Evropské Unie a realizují Komunitně vedený místní
rozvoj, vede Ministerstvo. Seznam Místních akčních skupin Ministerstvo zveřejní na svých webových stránkách.“

CELEX: 32013R1303
____________
21) 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, 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

22) § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“

Neakceptováno, ROZPOR Navrhovanou zákonnou úpravu je třeba posuzovat v kontextu rámcové
úpravy obsažené v platné nebo připravované legislativě EU. Např. v
aktuálně připravovaném Návrhu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) o společných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti
a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech
pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní
bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza jde o ustanovení čl. 25
až 28. 
Z tohoto pohledu se jeví navrhovaný § 18i jako adaptace k čl. 25 bodu
2 písm. a) přímo použitelného nařízení a § 18j odst. 2 jako adaptace k
§ 18j odst. 2 písm. b) nařízení.  
Bude-li však činnost MAS v ČR podmíněna osvědčením o dosažení
požadovaných standardů (jak rovněž předpokládá návrh § 18j odst. 3,
zřejmě odvozeně z čl. 26 odst. 2 a 3 nařízení), pak je podle našeho
názoru vytvořen dostatečný prostor pro regulaci prostřednictvím
metodických nástrojů (resp. uceleného metodického prostředí) a není
nutná adaptační zákonná úprava. Z dosavadních zkušeností získaných
při implementaci nástroje CLLD v ČR potřeba zákonné úpravy
nevyplývá a nepřinášela by žádnou přidanou hodnotu. Ukázalo se jako
vyhovující, např. z hlediska flexibility, všechny národní specifika
implementace CLLD v ČR upravovat v metodickém prostředí. Tento
závěr vyplývá i z diskusí s NS MAS na pracovní úrovni.                                                                     

159 HKČR Obecně D 1. Veškerá opatření na podporu regionů by měla být směrována na skutečné potřeby daného regionu. Je nezbytné vhodně nastavit finanční politiku
regionálního rozdělování finančních prostředků. Z analýzy finančních příjmů regionů by mělo být zřejmé, do jaké míry je úpadek některých regionů
ovlivněn přerozdělováním finančních prostředků z EU či z nastavení rozpočtového určení daní. Z této analýzy by poté měly být vyvozeny případné
důsledky pro rozpočtové určení daní, finanční příjmy obcí a krajů. Neprovedení tohoto kroku povede k dalšímu nárůstu regionálních rozdílů s nedozírnými
důsledky na rozvoj českého státu. Tento princip a systematické vyhodnocení postrádáme.

Neakceptováno

160 MF § 17b Z 1. K návrhu zákona čl. I - k navrhovanému § 17b – toto ustanovení požadujeme z návrhu vypustit a žádnou Radu nezřizovat. Pokud taková Rada již
funguje, ukončit její činnost. Podle našeho názoru, v současné době, kdy trendem je minimalizovat vytváření nových poradních orgánů, považujeme
zřizování Rady za nadbytečné.

Vysvětleno Rada pro fondy EU se skládá přímo ze členů vlády, kteří mají pod
sebou některý z řídicích orgánů, přičemž jejím předsedou je ještě stále
předseda vlády ČR. Rada je naprosto zásadní pro rozhodování o
nastavení implementace fondů EU v České republice. Nejde o nově
zřízený poradní orgán, v zákoně byla Rada ukotvena již novelou z roku
2015 a fungovala již v programovém období 2007-2013. Pokud by
měla být Rada zrušena, dojde k zásadnímu zatížení všech členů vlády
technickými detaily poskytování fondů EU.
Ustanovení je nyní pouze přesunuto z § 18 do §17b z důvodu zvýšení
přehlednosti předpisu. Dále dochází ke změně názvu Rady v
souvislosti se změnou terminologie na úrovni EU. Tyto změny jsou
vysvětleny v důvodové zprávě. Žádné další změny zde nejsou. Pro
bližší informace doporučujeme k prostudování dokumenty zde:
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-
koordinaci/Pracovni-skupiny/Rada-pro-fondy-SSR.                
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí.
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161 MF § 17c odst. 1 Z 2. K § 17c odst. 1 – požadujeme odstranit odkaz na poznámku pod čarou č. 17, což je odkaz na zákon č. 218/2000 Sb. Důvodem je to, že tento zákon
neupravuje poskytování dotací ani návratných finančních výpomocí z fondů Evropské unie. Navíc z fondů Evropské unie žádné dotace ani návratné
finanční výpomoci nejsou poskytovány, vždy jde o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované ze státního rozpočtu. Požadujeme také výslovně
zakotvit, že rozpočtované prostředky na dotace nebo návratné finanční výpomoci nemusí být všechny využity, není-li dostatek vhodných projektů.
Důvodem je to, aby v zájmu čerpání prostředků spolufinancovaných z Evropské unie nedocházelo k neúčelnému použití těchto prostředků.

Neakceptováno Se zdůvodněním připomínky nesouhlasíme. Rozpočtová pravidla
obsahují hlavní úpravu pro oblast podpory z EU, kterou na národní
úrovni máme a na tomto faktu se jen těžko něco změní, neboť finanční
toky těžko může mít v gesci někdo jiný než MF. Poznámka pod čarou
není nová, stejný odkaz na poznámku pod čarou je nyní v § 18 odst.
11; do zákona byl zaveden novelou č. 298/2015 Sb.. V tomto směru
tedy nedochází k žádné změně. Lze však souhlasit s tím, že rozpočtová
pravidla řeší poskytování dotací ze státního rozpočtu, neboť u fondů
EU dochází k předfinancování a spolufinancování ze státního rozpočtu.
V rámci projednání v orgánech LRV bude ověřeno, zda je poznámka
pod čarou odpovídající, resp. zda je správně uvedena. 

Navržené doplnění informace, že nemusí být využity všechny
prostředky z fondů, považujeme za nadzbytečné. ČR se nikdy
nepodařilo vyčerpat celou alokaci a nebylo potřeba žádného zvláštního
ustanovení. K zajištění účelného využívání prostředků je v ČR
nastaven systém kontrol a auditů, mimo jiné i v rozpočtových
pravidlech.                                                                            
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí.

162 MF § 17c odst. 1 Z 3. K ustanovení § 17c odst. 1 - navrhujeme upravit takto: „(1) V oblasti podpory je poskytovatelem dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zákona
upravujícího rozpočtová pravidla nebo podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů řídicí orgán podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie. Řídicí orgán není povinen využít všechny prostředky, které má rozpočtované na dotace nebo návratné finanční výpomoci, neobdrží-li
dostatek vhodných žádostí o tyto prostředky.“

Vysvětleno Řídicímu orgánu není žádným předpisem uložena povinnost využít
všechny prostředky. Pokud tuto povinnost nemá, nemusí všechny
prostředky využít, ačkoli to není přímo uvedeno v zákoně. Takovéto
ustanovení zákona by bylo nadbytečné. 

To, že se řídicí orgány snaží narozpočtované prostředky plně využít,
souvisí spíše s tím, že k nim přistupují s péčí řádného hospodáře,
protože nechtějí prostředky vracet. K tomu, aby byly prostředky
vhodně využity, je nastaven řídicí a kontrolní systém na úrovni ČR i
EU. 

Po dohodě na prezenčním vypořádání s MF bude doplněna důvodová
zpráva ve smyslu připomínky. Připomínkové 
místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

163 MF § 17d odst. 2 a 
3

Z 4. K § 17d odst. 2 a 3 – je otázkou, zda by dotčená města v této souvislosti nechtěla navýšit příspěvek na výkon státní správy. Pokud jde o způsoby
financování, musí se vždy zakládat na rozpočtových pravidlech. Veřejnoprávní dohoda nemůže měnit zákon.

Vysvětleno V důsledku vypuštění předmětného ustanovení není připomínka již
relevantní.
MF souhlasí s vypořádáním.

164 MF čl. VI Z 5. K návrhu zákona – k čl. VI – Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Do návrhu je třeba doplnit přechodná ustanovení ve vztahu ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2021. Navrhujeme toto znění:

1. Pro státní závěrečný účet za rok 2021 se použije ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
          2. Údaje pro vypracování státního závěrečného účtu za rok 2021 předloží za Regionální rady regionů soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj.

Akceptováno Doplněna přechodná ustanovení bod 1 a bod 2 k zákonu č. 218/2000
Sb. - rozpočtová pravidla.
MF souhlasí s vypořádáním. 

165 MF čl. II Z 6. K personálním dopadům - Nesouhlasíme s tím, aby materiál zakládal nárok na budoucí navyšování personálních kapacit a prostředků na platy kapitoly
317 MMR a ostatních dotčených kapitol, což dokládá materiál čl. II body 4 - 6, které uvádí, že místa z Regálních rad přejdou na jednotlivá ministerstva,
tzn., stanou se státními zaměstnanci v ústředních úřadech. Podotýkáme, že s ohledem na současnou dobu, kdy je politika vlády ČR v oblasti navyšování
nových míst a objemu prostředků na platy restriktivní, což dokládají úsporná opatření zařazená do schváleného rozpočtu na rok 2019 i do návrhu státního
rozpočtu na rok 2020 a let následujících, s navyšováním míst vč. prostředků na platy nesouhlasíme. Požadujeme do všech relevantních částí materiálu
jednoznačně uvést, že s navrženou právní úpravou nejsou a nebudou spojeny žádné požadavky na navýšení personálních kapacit a prostředků na platy a
případná personální potřeba bude řešena realokací personálních kapacit jednotlivých dotčených kapitol.

Akceptováno částečně Upraveno znění hodnocení dopadů regulace (RIA) a důvodové zprávy.
V textu příslušných dokumentů je uvedeno, kolik se předpokládá
vytvoření služebních míst na MMR. Konečný počet se bude odvíjet od
schválené systemizace na daný rok. V textu příslušných dokumentů je
rovněž uvedeno, že zásadním zdrojem financování provozních a
osobních výdajů jsou prostředky OPTP.
Pro konkrétní vyčíslení osobních výdajů a příslušenství na 8 služebních
míst je nově vložena do DZ tabulka: Odhadovaný objem osobních
nákladů zaměstnanců, kteří přejdou z RR na MMR - počet 8.
MF souhlasí s vypořádáním.
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166 MF čl. II Z 7. K materiálu čl. II - Navrhujeme za bod 12 vložit nové dva body: 13. „Finanční výkazy za jednotlivé regionální rady sestavené k 31. prosinci 2021
předá Ministerstvo do centrálního systému účetních informací státu v termínu stanoveném vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků
obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.“ 14. „Pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu Ministerstvo
zpracuje podklad za regionální rady za rok 2021 dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování
návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.“
Zdůvodnění: Přechodná ustanovení stanoví, že povinnosti v oblasti finančního výkaznictví, které plynuly regionálním radám regionu soudržnosti z
příslušných právních předpisů, splní v průběhu roku 2022 za rok 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj.

Akceptováno Do čl. II (přechodná ustanovení) doplněny dva nové body podle
připomínky. Současně vloženo vysvětlení k novým bodům do DZ.
MF souhlasí s vypořádáním.

167 MF čl. VIII Z 8. K materiálu čl. VIII - Není nám jasné, na jaké "posuzování" právních vztahů se vztahuje bod 1. Tento bod není vysvětlen ani v důvodové zprávě. Pokud
jde o samotné znění tohoto bodu, v případě sporů z právních poměrů nedochází novelou zákona k žádné změně, pomineme-li možnou záměnu v osobě
účastníka sporného řízení (MMR místo RR). Nevidíme proto důvod, aby bylo v přechodných ustanoveních uvedeno, že se spory posuzují podle dosavadní
právní úpravy. Rovněž v tomto bodě není namístě uvádět "právní vztahy vzniklé z porušení rozpočtové kázně", protože a) není vůbec jasné, co se těmito
vztahy myslí, b) v posuzování samotného porušení rozpočtové kázně nedochází vlivem nové právní úpravy k žádné změně, c) jsou zde body 2,3,4 a 5
přechodných ustanovení, které se dostatečně vypořádávají se změnami, které nová právní úprava přináší (tj. změny věcné příslušnosti ke správě odvodů).
Tento bod proto požadujeme vypustit nebo upravit a zdůvodnit.

Akceptováno Text v čl. VIII (nyní čl. IX) změněn podle návrhu přechodných
ustanovení k novele zákona č. 250/2000 Sb. od MF ze dne 8. 10.
2019. 
Upraveno také znění DZ.
MF souhlasí s vypořádáním.

168 MF DZ Z 9. Důvodová zpráva - str. 8 - Požadujeme dát do souladu informaci o dopadech na státní rozpočet. Konkrétně shodně v prvním i třetím odstavci na str. 8
uvést, že odhadovaný potenciální dopad na státní rozpočet je stejný bez ohledu na to, zda budou regionální rady zrušeny, nebo nebudou.

Vysvětleno Dopady na SR, pokud se jedná o potenciální závazky RR (úroky,
penále, náklady řízení…), jsou u obou variant stejné, liší se pouze v
osobě dlužníka (varianta 1 - dlužník RR, varianta 2 - dlužník právní
nástupce MMR). Dopady se mohou lišit u jednotlivých variant v
provozních nákladech (věcné o osobní náklady).
MF s vypořádáním souhlasí.

169 MF DZ Z 10. Důvodová zpráva - str. 32, k bodu 9 - Požadujeme nahradit slova "správy daní" slovy "správy odvodů", a to s ohledem na znění § 22 odst. 15 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Akceptováno DZ upravena podle připomínky, ale i podle nově navržených
ustanovení a přechodných ustanovení k novele zákona č. 250/2000 Sb.
od MF ze dne 8. 10. 2019. 
MF s vypořádáním souhlasí.

170 MF DZ Z 11. Důvodová zpráva - str. 34, čl. VIII - Ve třetím odstavci má být správně uvedeno jako odvolací orgán Ministerstvo financí, nikoliv OFŘ. Akceptováno DZ upravena podle připomínky, ale i podle nově navržených
ustanovení a přechodných ustanovení k novele zákona č. 250/2000 Sb.
od MF ze dne 8. 10. 2019. 
MF s vypořádáním souhlasí.

171 MF čl. IV Z 12. K návrhu zákona - V důsledku zrušení činnosti Regionálních rad regionů soudržnosti se navrhuje zrušení ustanovení § 19 odst. 1 písm. u) v zákoně č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) s čímž věcně souhlasíme. Zásadně však nesouhlasíme
s navrhovaným přečíslováním dosavadních písmen v) až zn) v tomto ustanovení, jelikož se jedná o již zažité označení zásadních ustanovení, na něž je dále
v zákoně i v odborných stanoviskách ve velké míře odkazováno. Doporučujeme toto legislativně řešit například přesunem současného ustanovení § 19
odst. 1 písm. zn) zákona o daních z příjmů do písm. u) nebo rozdělení některého ze současných ustanovení, (například § 19 odst. 1 písm. f) do dvou
ustanovení, z nichž jedno nahradí dosavadní písmeno u). 

Akceptováno Stávající písmeno f) rozděleno a část vložena do písmene u), ve kterém
bude stávající text vypuštěn, a to podle připomínky č. 172 (č. 13 MF).
MF s vypořádáním souhlasí.

172 MF čl. IV Z 13. K čl. IV, k bodu 2 až 11, 13, 15 a 16 - Navrhuje se dosavadní body 2 až 11, 13, 15 a 16 nahradit novými body 2 a 3, které znějí: „2. V § 19 odst. 1
písm. f) se slova „příjem České národní banky,“ zrušují. 3. V § 19 odst. 1 písmeno u) zní: „u)příjem České národní banky,“. Poznámka pod čarou č. 124
se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.“. Dosavadní body 12 a 14 označit jako body 4 a 5. V navrhovaném zákoně dochází ke zrušení
ustanovení upravující osvobození příjmů regionální rady soudržnosti v § 19 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), v této souvislosti dochází k změně označení následujících pododstavců v § 19 odst. 1 zákona o
daních z příjmů a ke změně odkazů na tato ustanovení v jiných částech zákona. Z důvodu, že v současné době jsou v legislativním procesu dvě novely
zákona o daních z příjmů, které novelizují ustanovení, jejichž označení mění navrhovaný zákona, je žádoucí, aby ke změně označení pododstavců v § 19
odst. 1 zákona o daních z příjmů nedošlo. V případě zdržení legislativního procesu některé z těchto novel, kdy jedna není v gesci Ministerstva financí, by
totiž mohlo dojít ke změně nebo zrušení jiného osvobození, než které bylo zamýšleno, pokud by nebylo ošetřeno načtením pozměňovacího návrhu. Na tento
postup se však nelze spoléhat. Aby se zabránilo změně označení pododstavců v § 19 odst. 1 zákon o daních z příjmů, navrhuje se přesunout část normy
obsažené v § 19 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů do písmene u), jehož stávající znění se ruší. V souvislosti se zrušením stávajícího písmene u), je
nutné též zrušit poznámku pod čarou č. 124, včetně odkazu na ni, viz čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády.

Akceptováno K poslední větě připomínky: Patrně postačí uvést, že poznámka pod
čarou č. 124 se zrušuje.
MF s vypořádáním souhlasí.

173 MF čl. IV Z 14. K čl. IV, k bodu 14 - V dosavadním bodě 14 se navrhuje odkaz na poznámku pod čarou č. 124 za slovem „soudržnosti“ nahradit čárkou. Odkaz na
poznámku pod čarou bude zrušen novým zněním novelizačního bodu 3 v čl. IV. Současně je nutné zrušit i čárku za slovem „soudržnosti“, v opačném
případě by v platném znění zůstaly dvě čárky za sebou.

Akceptováno Dosavadní body č. 1 a 14 byly z čl. IV na základě zásadních
připomínek č. 14, 61 a 62 vypuštěny.
MF s vypořádáním souhlasí.
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174 MF čl. VII Z 15. K čl. VII, k bodu 4 - V § 22 odst. 11 písmeno b) se slova „příslušný orgán Finanční správy České republiky“ navrhuje nahradit slovy „finanční úřad“.
Kompetenční norma musí najisto postavit, který orgán v rámci soustavy Finanční správy České republiky je příslušný k výkonu dané působnosti.
Navrženým zněním dotčeného ustanovení pak bude stanoveno, že o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně bude v prvním stupni
rozhodovat finanční úřad. Územní působnost a z ní odvozená místní příslušnost finančního úřadu pak vyplývá z relevantních ustanovení zákona o FS ČR.

Akceptováno Upraveno podle návrhu MF ze dne 8. 10. 2019. V čl. VII bodu 4
budou slova "příslušný orgán Finanční správy České republiky"
nahrazena slovy "finanční úřad".
MF s vypořádáním souhlasí.

175 MF čl. VII Z 16. K čl. VII, k bodu 5 - V § 22 odst. 12 se navrhuje větu druhou vypustit. Navrhuje se danou úpravu vypustit pro nadbytečnost. Podle nového znění § 22
odst. 11 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude příslušným správcem daně finanční úřad. Podle § 114 odst. 1 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), je odvolacím orgánem správce daně nejblíže nadřízený správci daně,
který napadené rozhodnutí vydal. Podle § 7 písm. a) zákona o FS ČR, vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného finančním úřadům
Odvolací finanční ředitelství.

Akceptováno Upraveno podle návrhu MF ze dne 8. 10. 2019. Nově v čl. VIII bod 5
upraven takto: "5. V § 22 odst. 12 se věta druhá zrušuje."
MF s vypořádáním souhlasí..  

176 MF čl. VIII Z 17. K čl. VIII - přechodná ustanovení - Navržená přechodná ustanovení čl. VIII vyžadují poměrně zásadní vyjasnění a přepracování. Současně se navrhuje
zvážit, zda je vhodné, aby (podle důvodové zprávy) pro velmi omezený počet případů bylo správcem daně podle přechodných ustanovení čl. VIII bod 2 v
řízeních o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně zahájených úřadem Regionální rady regionu soudržnosti a pravomocně neskončených
před 1. lednem 2022 stanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj. S ohledem na obecnou úpravu daňového řádu, kterým se po stránce procesní správa
odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně subsidiárně řídí, by uvedená kompetence ústředního státního orgánu v prvoinstanční roli vyvolala řadu
komplikací při aplikaci jednotlivých postupů daňového řádu, a to nejen v rámci samotného řízení o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně,
ale i v případných dalších navazujících řízeních a jiných postupech, které s ním mohou souviset. Na prvním místě je třeba jmenovat problém totožnosti
odvolacího orgánu, pokud v předmětném případě bude vydáno prvoinstanční rozhodnutí ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. V této souvislosti je
třeba poukázat na ne zcela jasnou formulaci přechodného ustanovení čl. VIII bodu 1, podle něhož „Právní vztahy vzniklé z poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionálních rad regionů soudržnosti, spory z právních poměrů při poskytnutí dotace a z porušení rozpočtové kázně se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., ve
znění účinném přede dnem zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti.“. Vzhledem ke skutečnosti, že pojem „spory z porušení rozpočtové kázně“
evokuje spíše soukromoprávní terminologii a není bezprostředně kompatibilní s terminologií daňového řádu, není jasné, zda uvedené přechodné ustanovení
má za cíl, aby se v případě dotací poskytnutých před zrušením Regionálních rad regionů soudržnosti aplikoval na celou správu odvodů za porušení
rozpočtové kázně procesní a kompetenční režim dosavadní právní úpravy, anebo zda toto přechodné ustanovení cílí pouze na některé jeho části (např. na
problematiku správního soudnictví). Ani důvodová zpráva v tomto případě neposkytuje vodítko ohledně úmyslu předkladatele. 
Pokud by bylo záměrem aplikovat v uvedených případech dosavadní procesní a kompetenční úpravu, v případě prvoinstančního rozhodnutí Ministerstva
pro místní rozvoj o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále by na základě explicitní normy § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v dosavadním znění, bylo odvolacím orgánem Ministerstvo financí. Toto pojetí by tak znamenalo, že jedno
ministerstvo by bylo odvolacím orgánem vůči rozhodnutí jiného ministerstva, což odporuje jejich pojetí vrcholných orgánů státní správy, které jsou z
ústavního pohledu i pohledu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, koncipovány jako sobě rovné a není mezi nimi dán hierarchický vztah nadřízenosti a podřízenosti. Naopak pokud by bylo přechodné ustanovení
čl. VIII bod 1 chápáno tak, že se neaplikuje v předmětných případech kompletní dosavadní procesní a kompetenční úprava, zřejmě by bylo třeba v otázce
odvolacího orgánu vůči rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj podle čl. VIII bodu 2 aplikovat úpravu novou. Ta v navrženém znění § 22 odst. 12
zákona č. 250/2000 Sb. výslovně jako odvolací orgán označuje Odvolací finanční ředitelství (nicméně ze strany Ministerstva financí se navrhuje vypuštění
této normy – viz dále) a za odvolací orgán označuje v případech podle přechodného ustanovení čl. VIII bodu 2 Odvolací finanční ředitelství také důvodová
zpráva. To by však opět vytvářelo nelogickou a nepřijatelnou situaci, kdy resortní orgán Ministerstva financí (nadto ještě nižší instance) by se dostal do
pozice odvolacího orgánu vůči jinému ministerstvu jako orgánu ústřednímu. 
Pokud by bylo trváno na tom, že orgánem příslušným k vydání rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále v případech podle
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Akceptováno Pro řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
zahájená úřadem Regionální rady regionu soudržnosti a pravomocně
neskončená před 1. lednem 2022 bude správcem daně v prvním stupni
finanční úřad. Odvolacím orgánem v řízeních podle věty první bude
Odvolací finanční ředitelství.
Návrh upraven podle textu MF ze dne 8. 10. 2019.    
MF s vypořádáním souhlasí.                                                         

177 MF DZ Z 18. K důvodové zprávě, čl. II, bodu 9 - Navrhuje se zpřesnit text důvodové zprávy, kde je třeba upravit větu: „Ty budou věcně příslušné ke správě odvodů
za porušení rozpočtové kázně a penále podle zákona č. 250/2000 Sb. z toho důvodu, že MMR není správcem daně v oblasti daňových řízení jako úřad
Regionální rady a v případech porušení rozpočtové kázně se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů.“ Správcem daně je v souladu s § 10 odst. 1 daňového řádu správní orgán nebo jiný správní orgán v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na
základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní. Správcem daně by tak bylo i Ministerstvo pro místní rozvoj, pokud by zákon stanovil, že v
určitém rozsahu vykonává působnost v oblasti správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně. Jinými slovy, žádný orgán není správcem daně „sám
o sobě“, ale jakýkoliv orgán (včetně Ministerstva pro místní rozvoj) se jím stává, pokud mu zákon stanoví působnost v oblasti správy daní. Uvedený
argument proto je třeba z důvodové zprávy vypustit.

Akceptováno DZ upravena; vypuštěn text "z toho důvodu, že MMR není správcem
daně v oblasti daňových řízení jako úřad Regionální rady a v případech
porušení rozpočtové kázně se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů."
MF s vypořádáním souhlasí.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK2JTC8M)
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178 MF čl. XVII Z 19. K materiálu, část 15, čl. XVII - Požadujeme doplnit další novelizační body 6-9, které se týkají přestupkových právních norem § 8 odst. 1 až 4 zákona
č. 25/2017 Sb., a to takto: 6. V § 8 odst. 1 se text „j)“ nahrazuje textem „i)“. 7. V § 8 odst. 2 se text „k)“ nahrazuje textem „j)“. 8. V § 8 odst. 3 se text
„b) a f) až h)“ nahrazuje textem „b), f) až g) a j)“. 9. V § 8 odst. 4 se text „g) a i)“ nahrazuje textem „h) a j)“. Odůvodnění: Jestliže se na základě
navrhovaného bodu 1 čl. XVII mění příslušným způsobem taxativně uvedená písmena § 2 v ustanoveních, která upravují primární povinnosti (viz body 2-
5 čl. XVII), je zcela nezbytné tato písmena stejným způsobem změnit i v jednotlivých přestupkových skutkových podstatách v § 8 odst. 1 až 4, neboť
přesně odpovídají nesplnění primárních povinností v § 3 až 6. Pro úplnost sdělujeme, že požadované body 8 a 9 zcela neodpovídají navrhovaným bodům 4
a 5 (na rozdíl od požadovaných bodů 6 a 7 vůči navrhovaným bodům 2 a 3), což je ovšem v pořádku. Důvodem je chybějící stávající písmeno k) v § 8
odst. 3 a 4, které zde vypadlo prostým omylem při ne zcela přehledných formálních úpravách tehdejšího návrhu tohoto zákona v roce 2016, přičemž tuto
chybu se bohužel nepodařilo odstranit ani prostřednictvím senátního pozměňovacího návrhu k tehdejšímu návrhu tohoto zákona, ani později
prostřednictvím poslaneckého pozměňovacího návrhu v rámci tehdejšího návrhu zákona č. 183/2017 Sb. Výsledkem je trvající nerovnost ve výkonu
subjektivních práv a povinností mezi některými skupinami podle § 2, přičemž toto rozlišování nesleduje žádný legitimní cíl. Cílem této připomínky je tedy
uvedení přestupkového ustanovení § 8 do souladu s navrhovanými změnami zákona č. 25/2017 Sb. v souvislosti s rušením regionálních rad regionů
soudržnosti a zároveň odstranění uvedené závažné, byť neúmyslné chyby, jejímž důsledkem je nežádoucí nerovnost ve správním trestání.

Akceptováno

179 MF čl. II Z 20. K materiálu, část 1, čl. II, přechodná ustanovení - Do přechodných ustanovení požadujeme pro zachování kontinuity vložit další bod(y), kter(ý)(é)
podobně jako účetní závěrku a Pomocný analytický přehled v bodě 11 zajistí předání finančních výkazů, příp. dalších požadovaných údajů za rok 2021
podle rozpočtových pravidel (konkrétně podle vyhlášky č. 5/2014 Sb. do 10. února 2022 a vyhlášky č. 419/2001 Sb. do 6. března 2022) a dále předání
výkazu o poskytnutých garancích podle § 5 zákona č. 25/2017 Sb., tj. do 25. února 2022.

Akceptováno Zapracováno podle připomínky č. 166 a dále bylo vloženo nové
přechodné ustanovení 16 ve znění: "Roční údaje o poskytnutých
garancích za Regionální rady uvedené v bodu 1 sestavené k 31.
prosinci 2021 předá Ministerstvo do centrálního systému účetních
informací státu v termínu stanoveném zákonem o sběru vybraných
údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí".
MF s vypořádáním souhlasí.

180 MF § 17a Z 21. K materiálu, § 17a - Dle našeho názoru není vhodné na úrovni zákona podrobně upravovat funkce Národního orgánu pro koordinaci (resp. MMR), jež
by mohly být dostatečným způsobem popsány i v metodických dokumentech. Nesouhlasíme proto s rozšiřováním úpravy funkcí MMR přímo v zákoně nad
rámec aktuální legislativní úpravy. Také uvádíme, že argument předkladatele, že nově zaváděné funkce MMR nemají podléhat změnám (i legislativním na
úrovni EU) jednotlivých programových období, neobstojí, protože tyto změny nelze předem předjímat.

Vysvětleno

Nesouhlasíme s názorem MF, že by postačovala úprava v metodických
dokumentech. Metodické dokumenty neslouží a ani nemohou sloužit k
vymezení kompetencí orgánů státní správy. To vyplývá již z ústavního
pořádku ČR (viz čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: Státní
moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a
to způsobem, který zákon stanoví. Jak dále stanoví správní řád v § 2,
správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž
mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v
jakém mu byla svěřena.Z uvedeného vyplývá, že činnosti, které MMR
jako NOK vykonává, by měly být jasně vymezeny zákonem. Bohužel
obecné nařízení na úrovni EU (1303/2013) je v tomto směru velmi
obecné, pouze dává členskému státu možnost zřídit koordinační orgán,
ale již nespecifikuje, jaké činnosti by měl koordinační orgán vykonávat, 
jako je to specifikováno např. u řídicích orgánů. Nemáme tedy k
dispozici ani právní úpravu na úrovni EU. Metodické dokumenty navíc
MMR průběžně upravuje, a ačkoli jsou všechny změny prováděny po
projednání s dalšími orgány implementační struktury, již nepodléhají
dalšímu schvalování např. vládou, a MMR by si tak vlastně samo
upravovalo své kompetence.       
Připomínkové místo bere vypořádání připomínky na vědomí.
MF s vypořádáním souhlasí.

181 MF čl. II bod 1 Z 22. K materiálu - Přechodná ustanovení vycházela z dohodnutého termínu, kdy zrušení Regionálních rad bylo původně navrhováno k 31. 12. 2021. S
navrhovaným termínem zrušení Regionálních rad k 1. 1. 2022 nesouhlasíme a to i s ohledem na skutečnost, že by zanikající RRRS měly povinnost sestavit
řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2021 a zároveň mimořádnou účetní závěrku k 1. 1. 2022.

Akceptováno
Stávající úprava v § 18 je příliš široká a nedostatečná. Navrhovaná
úprava shrnuje činnosti, které MMR v roli NOK již nyní vykonává,
pouze je nemá zákonem upravené, což považujeme za nutné napravit. 
Návrh bude upraven tak, že se RR zrušují uplynutím dne 31. 12. 2021. 
MF s vypořádáním souhlasí.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK2JTC8M)
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182 MF čl. II a VIII Z 23. Otázka kompetencí k vymáhání odvodů a penále u rozhodnutí vydaných před 1. 1. 2022 - Požadujeme jednoznačně vymezit kompetence k vymáhání
odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně u rozhodnutí úřadu Regionální rady vydaných před 1. lednem 2022. V důvodové zprávě je k bodu 9
uvedeno: „Po zrušení regionálních rad Česká republika – MMR vstoupí do všech jejich práv a povinností z právních vztahů s výjimkou správy daní, která
přejde po nabytí účinnosti novely zákona č. 250/2000 Sb., to znamená od 1. 1. 2022, na orgány Finanční správy České republiky“. Z uvedeného textu není
zřejmé, co je předkladatelem zákona míněno pod správou daní a podle jakých zákonných ustanovení bude postupováno. Připomínáme, že zákon č.
280/2009 Sb., daňový řád, obsahuje příslušná ustanovení upravující postupy dělené správy (§§ 161, 162). Z předloženého návrhu zákona ani důvodové
zprávy však užití těchto postupů při vymáhání nedoplatků z rozhodnutí úřadu Regionální rady regionu soudržnosti vydaných před 1. lednem 2022
jednoznačně nevyplývá.

Akceptováno Upraveno podle textu MF ze dne 8. 10. 2019.
Podle návrhu MF přechodných ustanovení k novele zákona č.
250/2000 Sb. z 8. 10. 2019 jsou stanoveny kompetence při správě
odvodů za porušení rozpočtové kázně, tudíž by z tohoto měla vyplývat
i kompetence k jejich vymáhání. 
Zohledněno v DZ.   
MF s vypořádáním souhlasí.

183 MF čl. II a VIII Z 24. Otázka kompetencí k vymáhání odvodů a penále u rozhodnutí vydaných MMR/MF po 1. 1. 2022 - Obdobně jako předchozí připomínka. Z
předloženého návrhu zákona ani důvodové zprávy jednoznačně nevyplývá, kým budou vymáhány nedoplatky z rozhodnutí vydaných právním nástupcem
regionálních rad – MMR po 1. lednu 2022, resp. z rozhodnutí vydaných Ministerstvem financí jakožto odvolacím orgánem po 1. lednu 2022. Požadujeme
jednoznačně vymezit kompetence k vymáhání odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně u takto uložených prostředků.

Akceptováno Podle návrhu MF přechodných ustanovení k novele zákona č.
250/2000 Sb. z 8. 10. 2019 jsou stanoveny kompetence při správě
odvodů za porušení rozpočtové kázně, tudíž by z tohoto měla vyplývat
i kompetence k jejich vymáhání. 
Zohledněno v DZ.   
MF s vypořádáním souhlasí.                                                                      

184 MF čl. VIII Z 25. Vymezení kompetencí k promíjení odvodů a penále - Z předložených materiálů vyplývá, že nově zahajovaná řízení po 1. 1. 2022 povedou orgány
Finanční správy České republiky. Proto požadujeme přenést rovněž i kompetence k prominutí nebo částečnému prominutí povinnosti odvodu a penále na
Generální finanční ředitelství, a to v těch případech, kdy byla rozhodnutí vydána orgány Finanční správy České republiky po 1. lednu 2022. V opačném
případě by vznikal rozpor, neboť by o žádostech o prominutí odvodu a penále uložených orgány finanční správy rozhodoval právní nástupce regionálních
rad – MMR. Uvedené by mělo být promítnuto do §22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb. a rovněž do přechodných ustanovení. Zároveň doporučujeme
zapracovat obdobnou úpravu jako je v ustanovení § 44a odst. 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), totiž že žádost o prominutí je podávána prostřednictvím finančního úřadu, který odvod nebo penále uložil.

Akceptováno Upraveno podle textu MF ze dne 8. 10. 2019, část šestá, nově čl. VIII.
Zohledněno v DZ.
MF s vypořádáním souhlasí.

185 MF čl. IV Z 26. Úprava stanovení vstupní ceny hmotného majetku - V rámci navrhovaných změn v zákoně o daních z příjmů se mimo jiné navrhuje změna v § 29 odst.
1 ZDP, který upravuje stanovení vstupní ceny hmotného majetku, kdy podle platného znění se vstupní cena hmotného majetku snižuje o poskytnuté dotace
z rozpočtů regionální rady regionu soudržnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že hmotný majetek může být pořizován i několik let, přičemž vstupní cena
takového majetku podle § 29 odst. 1 ZDP se stanoví až v okamžiku uvedení majetku do stavu způsobilého obvyklému užívání, nelze podle našeho názoru
vyloučit situaci, kdy bude dotace poskytnuta v průběhu pořizování majetku, např. v roce 2019, a majetek bude dokončen v roce 2022. V roce 2022 také
dojde ke stanovení jeho vstupní ceny, která by měla být o poskytnutou dotaci snížena, avšak znění § 29 odst. 1 ZDP v roce 2022 již tuto povinnost nebude
obsahovat. V případě, že tuto situaci nelze vyloučit, bylo by podle našeho názoru vhodné doplnit k této změně přechodné ustanovení, které by zachovalo
povinnost snížit vstupní cenu o poskytnutou dotaci.

Akceptováno částečně Viz připomínka č. 14.
Nebude provedena změna v § 29 odst. 1.
MF s vypořádáním souhlasí.
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186 MF čl. II bod 2 Z 27. K čl. II bod 2 Materiálu - V tomto bodu není výslovně uvedeno, která organizační složka státu plní závazky související s majetkem Regionálních rad,
který přechází dnem 30. listopadu 2021 na Českou republiku, jakož i závazky vzniklé z činností Regionálních rad, které se stávají dnem 30. listopadu
2021 závazky České republiky. Pro vyloučení pochybností tedy doporučujeme vložit do tohoto bodu výslovně, že tyto závazky bude plnit MMR. Z tohoto
bodu dále není zřejmé, co konkrétně se myslí pojmy „jiná aktiva a jiná pasiva“, uvedenými v poslední větě tohoto bodu. Navrhujeme tyto pojmy
specifikovat nebo vypustit.

Neakceptováno
Vysvětleno

V důsledku změny přechodného ustanovení (body č. 2 a 3) není
připomínka již úplně relevantní. V průběhu vypořádání připomínek
došlo ke sjednocení termínu na 1. 1. 2022, tedy i majetek přejde na
právního nástupce od 1. 1. 2022.
Vyjádření MF k vypořádání: nesouhlasíme s aktuálním zněním Části
první, Článku II Přechodná ustanovení, body 2. a 3. materiálu „Návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje. MF trvá na návrhu přechodných ustanovení, které bylo
zasláno do MPŘ a požaduje v rámci vypořádání uvést, že připomínce
bylo nevyhověno. V této souvislosti však uvádí, že MF nepůjde do
rozporu“.
Jiná aktiva jsou podmnožinou celkových aktiv (majetek) a jiná pasiva
jsou podmnožinou celkových pasiv (závazky). Souhrn aktiv z hlediska
vykazování v rozvaze obsahuje různé podskupiny členění, např. stálá
aktiva + oběžná aktiva + časové rozlišení aktiv (tzv. jiná aktiva).
Souhrn pasiv z hlediska vykazování v rozvaze obsahuje různé
podskupiny členění, např. vlastní kapitál + rezervy + závazky +
časové rozlišení pasiv (tzv. jiná pasiva).
Pojmy jiná aktiva a jiná pasiva vychází z účetní legislativy. Bod 2
přechodných ustanovení byl konzultován s MF - odborem 28 -
Regulace a metodika účetnictví při přípravě materiálu do MPŘ.
Následně bylo, pouze pokud jde o termín 30. 11. 2021, změněno ze
strany MMR na 31. 12. 2021. 
MF nesouhlasí s vypořádáním, ale nepůjde do rozporu.

187 MF čl. II bod 4 Z 28. k čl. II bod 4 Materiálu - Není možné, aby práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců uvedených v tomto bodě přešla na
Ministerstvo. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí na Českou republiku a výkon těchto práv a povinností přechází na Ministerstvo.

Akceptováno V čl. II bod 4 bude upraven takto: „4. Práva a povinnosti z
pracovněprávních vztahů zaměstnanců v pracovním poměru
zařazených k výkonu práce v Regionální radě uvedené v bodu 1
přecházejí dnem jejího zrušení z Regionální rady uvedené v bodu 1 na
Českou republiku a výkon těchto práv a povinností přechází na
Ministerstvo.“.
MF souhlasí s vypořádáním.

188 MF DZ Z 29. k Důvodové zprávě - V důvodové zprávě postrádáme bližší specifikaci aktiv, která by měla přejít na stát a s tím související vyhodnocení dopadů
převzetí tohoto majetku pro MMR.

Vysvětleno Pro hodnocení dopadů je nutno vycházet z potřeb nového
organizačního uspořádání a stavu aktiv, který nelze predikovat 2 roky
dopředu. Za podstatné považujeme predikci k vyřešení sporů ze smluv
a s tím souvisejících příslušenství pohledávek.
MF souhlasí s vypořádáním.

189 MF RIA Z 30. K RIA - Shrnutí závěrečné zprávy RIA, bod 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty na str. 6: Doporučujeme doplnit krátké shrnutí
potenciálních dopadů. V materiálu obecně chybí komplexní přehled dodatečných nákladů pro veřejné finance plynoucí z navrhovaného materiálu.

Akceptováno Doplněna RIA, viz připomínka č. 8.  
Za oblast A navrhujeme doplnit text:
„Rozšíření nositelů územních strategií o šest aglomerací vyvolá
požadavky na centrální podporu zajištění činnosti nositelů územních
strategií ve výši 120,84 mil. Kč (za celé programové období).
V případě zrušení dosavadní úlohy měst jako zprostředkujících
subjektů operačních programů
předpokládáme naopak úspory – snížení požadavků na centrální
podporu - ve výši 103 mil. Kč (za celé programové období).   
MF souhlasí s vypořádáním.

190 MF RIA D 31. RIA (kapitola 1.1.3., str. 16) - Není nám jasné, jaký závěr má plynout z věty: "Shrneme-li výše uvedené, současný právní stav stanoví, že je MF nejen
odvolacím orgánem v řízení o odvodu pro porušení rozpočtové kázně, ale i orgánem způsobilým a zákonem povolaným k hájení veřejného zájmu".
Navrhujeme tuto větu rozvést nebo vypustit.

Akceptováno Upravena RIA - vypuštěna tato formulace: "Shrneme-li výše uvedené,
současný právní stav stanoví, že je MF nejen odvolacím orgánem v
řízení o odvodu pro porušení rozpočtové kázně, ale i orgánem
způsobilým a zákonem povolaným k hájení veřejného zájmu".
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191 MF čl. II bod 1 D 32. K čl. II, bodu 1 - Dává se ke zvážení, zda ke zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti nemá dojít spíše uplynutím dne 31. prosince 2021, než
dnem 1. ledna 2022 (srov. např. čl. I odst. 1 ústavního zákona č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní Republiky), popřípadě zda den
zrušení těchto rad vůbec neuvádět, protože daný novelizační bod nabývá účinnosti k 1. lednu 2022, a tedy postačí stanovit, že se tyto rady zrušují (srov.
např. § 19 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o FS ČR“)).

Akceptováno Text přechodných ustanovení upraven ve smyslu připomínky.

192 MF čl. II bod 9 D 33. K důvodové zprávě, čl. II, bodu 9 - Současně se upozorňuje na nesoulad textu přechodných ustanovení čl. VIII. bodu 2 a důvodové zprávy k čl. II
bodu 9, kdy řízení předána na Ministerstvo pro místní rozvoj se dokončí podle dosavadních právních předpisů, což text v čl. VIII bod 2 neobsahuje.

Akceptováno Nově článek IX. uveden do souladu s obsahem DZ, aby nebyly v
rozporu. Upraveno podle návrhu MF ze dne 8. 10. 2019. Upravena
také DZ.                                        

193 MF čl. XVIII D 34. K materiálu, část patnáctá, čl. XVII - V uvedených novelizačních bodech 4 a 5 doporučujeme pojem „slovo“ nahradit pojmem „text“, a to v souladu se
stávajícími body 2 a 3 a nově požadovanými body 6 – 9 v první zásadní připomínce, popř. všude uvádět pojem „písmeno“ jako v bodě 1. Navrhovaná
novelizace spočívá v pouhé změně písmen, nikoliv celých slov či dokonce delších pasáží.

Vysvětleno V bodech 4 a 5 je v nahrazovaných i nahrazujících slovech obsaženo
slovo "a", proto se v souladu s Legislativními pravidly vlády uvádí
"slova", nikoliv "text".

194 MF RIA D 35. K RIA, část 1.3.2, třetí odstavec na str. 13 - Doporučujeme opravit text „2021-207“ na „2021-2027“. Akceptováno Text opraven
195 MF RIA D 36. K RIA, část 1.3.3, str. 16 - Není jasné, co se myslí pojmem „orgán způsobilý a zákonem povolaný k hájení veřejného zájmu.“ Doporučujeme

přeformulovat, neboť kompetenční zákon ani jiný zákonný předpis takto MF nezplnomocňuje.
Akceptováno Uvedený text z RIA vypuštěn.

196 MF RIA D 37. K RIA, část 3.2.4 na str. 30 a 31, resp. důvodová zpráva, obecná část, kapitola 7 na str. 8 - Dofinancování závazků přejatých Českou republikou
(MMR) jako právního nástupce po zrušení regionálních rad regionů soudržnosti by mělo v rámci tématu C varianty 2 probíhat ve stejném objemu jako při
zachování varianty 1. Mění se pouze osoba dlužníka, což z důvodové zprávy není přímo patrné. Doporučujeme toto explicitně uvést v pasáži Ekonomické
náklady na str. 8 a 9 důvodové zprávy u obou variant.

Akceptováno Uvedeno v příslušných dokumentech, že u dofinancování závazků
přejatých Českou republikou - MMR se mění pouze osoba dlužníka,
částky však zůstávají ve stejném objemu u obou variant. 

197 MF DZ D 38. K Důvodové zprávě, obecná část, kapitola 7, tabulka na str. 11 - Vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant je metodicky poněkud nepřesné
a zavádějící. Není jasné, podle jakých kritérií je přiřazeno bodové hodnocení jednotlivých kategorií a je sporné, zda lze každé kategorii v tabulce přiřadit
stejnou váhu. Vyhodnocení tak odráží především subjektivní názor hodnotícího. Doporučujeme přiřadit jasnou metodiku pro každou kategorii a bodové
hodnocení nebo tabulku s numerickým hodnocením vynechat a hodnocení slovně rozepsat.

Akceptováno částečně Tabulka byla v DZ ponechána a bylo doplněno slovní vyjádření. 

198 MF DZ D 39. K Důvodové zprávě, k bodu 16 (§ 19), první odstavec na str. 31 - V sedmém řádku doporučujeme slovo „poručení“ nahradit slovem „porušení“. Akceptováno

199 MF čl. VIII D 40. K materiálu, část šestá, čl. VIII, bod 5 - Přechodné ustanovení zde ustanovuje nadřízeným správcem daně Ministerstvo financí, kdežto důvodová
zpráva k tomuto na str. 34 uvádí, že odvolacím orgánem bude Odvolací finanční ředitelství. Doporučujeme uvést do souladu.

Akceptováno Návrh upraven podle textu MF ze dne 8. 10. 2019.  
Částečně také zohledněno v DZ.       

200 MF § 17d odst. 4 a 
§ 19 odst. 4 

D 41. K materiálu, část první, čl. I, bod 12 a 16 - V nově navrhovaných ustanovení § 17d odst. 4 a § 19 odst. 4 doporučujeme text „občanského soudního
řádu“ nahradit textem „zákona upravujícího civilní soudní řízení“. Jedná se o obecnější název pro případ, že by byl stávající občanský soudní řád (zákon
č. 99/1963 Sb.) nahrazen novým zákonným předpisem s odlišným názvem. Některé návrhy nové zákonné úpravy to tak již v současnosti používají.

Neakceptováno V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by otázka přijetí nového
zákona upravujícího civilní soudní řízení byla v nejbližších letech
aktuální, ani že by případná nová právní úprava měla mít jiný než
zažitý název "občanský soudní řád". Stávající formulaci považujeme
za lépe srozumitelnou pro adresáty dané právní normy a nepovažujeme
za vhodné za stávající situace z čistě preventivních důvodů použít
formulaci obecnější. V případě, že by v budoucnu došlo k přijetí nové
úpravy civilního soudního řízení s jiným názvem, nepochybně by
taková úprava byla doprovázena navazujícím změnovým zákonem, kde
by byla daná úprava zohledněna i v zákoně č. 248/2000 Sb.

201 MF § 17a D 42. K materiálu, část první, čl. I, bod 12 - V souvislosti s nově navrhovaným § 17a doporučujeme zvážit, zda nemá být konzistentně novelizován také § 14
kompetenčního zákona (č. 2/1969 Sb.), jestliže se navrhuje z důvodu zrušení Regionálních rad rozšíření agendy MMR, byť tedy návrh § 17a vychází ze
stávající úpravy § 18 odst. 1 až 6.

Vysvětleno Změny v § 17a nesouvisí se zrušením Regionálních rad, úprava
související se zrušením RR je obsažena v jiných ustanoveních.

202 MF RIA D 43. K RIA, část 3.3.4.1 na str. 33 - Jako přínos zachování regionálních rad regionů soudržnosti se zde uvádí finanční úspora pro státní rozpočet, která
bude odpovídat výši smluvně zajištěného financování regionálních rad regionů soudržnosti kraji. Dopad na veřejné rozpočty tak bude neutrální, což nelze
rozhodně považovat za přínos. Doporučujeme proto upravit příslušný text.

Akceptováno Predikovatelné finanční dopady jsou v části RIA zpřehledněny a
rozepsány.

203 MF čl. II bod 5 D 44. K ČL. II odst. 5 - Doporučujeme přeformulovat. Není jasné, zda se přechodná ustanovení (§ 190 a násl. zákona o státní službě) mají skutečně použít
„obdobně“ s tím, že 1.7.2015 = 1.1.2022, nebo spíše přiměřeně, a to zejména s ohledem na další tam stanovené termíny (viz např. § 190 odst. 4 nebo §
191 odst. 3 ZSS). Pod pojmem „lhůta“ nelze vždy rozumět období mezi 1.7.2015 a jiným v zákoně o státní službě uvedeným fixním datem.

Akceptováno Viz vypořádání připomínky č. 3.

204 MF čl. II bod 5 D 45. K čl. II (přechodná ustanovení) k bodu 5 - máme pochybnost o formulaci uvedeného ustanovení pokud jde o vyjádření, že lhůty stanovené v uvedených
ustanovení zákona o státní službě se počítají namísto od 1. července 2015 ode dne zrušení Regionálních rad. Uvedená ustanovení nestanoví 1. červenec
2015 jako počátek běhu nějaké lhůty, ale jako den, k němuž musí být splněny určité podmínky. Navíc jsou v těchto ustanovení stanoveny i další konkrétní
lhůty (např. pokud jde o úpravu žádosti o přijetí do služebního poměru, požadavku na vykonání úřednické zkoušky a další). V těchto případech podle
našeho názoru nebude jasné, k jakému termínu je třeba uvedené povinnosti splnit, resp. kdy při splnění zákonem stanovených podmínek dojde k zákonem
předpokládanému následku. K bodu 14 a 15 - doporučujeme prověřit použití termínu "dosavadní právní předpisy" a pokud je to možné, nahradit ho
uvedením konkrétního právního předpisu, kterým se budou uvedené vztahy řídit (zřejmě zákon č. 248/2000 Sb. ve znění účinném přede dnem účinnosti
navrhovaného zákona). Tato připomínka platí i pro přechodná ustanovení k dalším zákonům, pokud je tam tento termín použit.

Akceptováno Viz vypořádání připomínky č. 3.
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205 MF čl. VII D 46. Otázka mlčenlivosti orgánů Finanční správy vůči právnímu nástupci regionálních rad – MMR - Doporučujeme uvážit legislativní úpravu obdobnou
ustanovení §44a odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), podle které
jsou orgány finanční správy oprávněny poskytnout na vyžádání informace získané při správě odvodů správnímu orgánu, který rozhodl o poskytnutí těchto
prostředků. Zákon č. 250/2000 Sb. speciální ustanovení vůči daňovému řádu v otázce mlčenlivosti finančních úřadů zatím neobsahuje.

Akceptováno Upraveno dle návrhu MF ze dne 8. 10. 2019.   
Text návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech doplněn: do §
22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů doplněn
odstavec 18, který zní: "Orgán finanční správy České republiky
poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodů za
porušení rozpočtové kázně správnímu orgánu, který rozhodl o
poskytnutí prostředků z rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti:".
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