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IV. 

 

Odůvodnění 
 

I. Obecná část 

Název 
 

Nařízení vlády o podmínkách použití prostředků Státního fondu podpory investic ke krytí 

části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance 

příjemců investičních pobídek 

A. Nezbytnost navrhované právní úpravy 

 

Státní fond podpory investic (dále jen „Fond“) může své prostředky na financování podpory 

na  modernizaci nebo pořízení obydlí použít pouze za předpokladu, že tak stanoví nařízení 

vlády a za podmínek v nařízení vlády uvedených.  

 

Městu Kolín byla na základě nařízení vlády č. 369/2003 Sb., o použití prostředků Státního 

fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně 

pro zaměstnance příjemců investičních pobídek, přiznána dotace, která byla využita z části na 

pokrytí nákladů spojených s výstavbou nových bytů a z části na pokrytí nákladů spojených s 

rekonstrukcí stávajících bytů. Celkem se jedná o 851 bytů, které jsou přednostně určeny pro 

zaměstnance společnosti T.P.C.A.  

 

Výše uvedené nařízení vlády, které mělo omezenou platnost do 31. 12. 2005, určovalo v § 4 

jednak maximální výši nájemného v bytech, na které byla dotace poskytnuta, a za druhé 

stanovilo podmínku, že se nájemné po dobu 20 let může měnit pouze o stanovenou míru inflace.  

 

Od roku 2005, ve kterém byly uvedené byty kolaudovány, nemůže město Kolín efektivně 

reagovat na vývoj cen nájemného a promítnout stále stoupající náklady do stárnoucího 

bytového fondu, na kterém se výrazně podepisuje i vysoká fluktuace zaměstnanců/nájemců. 

Tento stav by měl trvat až do roku 2025. Výše nájemného v uvedených bytech se pohybuje na 

úrovni 30 - 40% výše obvyklého nájemného. 

 

Cílem návrhu nařízení vlády je umožnit sjednávání nájemného v místě obvyklého, což 

podporují i zástupci společnosti T.P.C.A., kteří podle jejich vyjádření s narovnáním výše 

nájemného v bytech pro jejich zaměstnance souhlasí. Důvodem je i dlouhodobě vzrůstající výše 

mezd ve společnosti T.P.C.A. – v roce 2005 byla ve výši cca 19 000 Kč a v současné době se 

pohybuje přes 34 000 Kč. Výše nájemného je od roku 2005 stále stejná. 
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Vzhledem k tomu, že na pořízení bytů byly poskytnuty veřejné prostředky, přičemž podmínky 

stanovené v nařízení vlády č. 369/2003 Sb. pro hospodaření s takto pořízenými byty platí  

po dobu 20 let od kolaudace, je nezbytné cestou nového nařízení vlády tyto podmínky v otázce 

nájemného upravit, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se nejedná o byty určené pro 

osoby znevýhodněné na trhu s bydlením. 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena  

 

Přijetí nařízení vlády bude v souladu se zákonem č. 211/2000 Sb., který v § 9 uvádí, že: „Vláda 

stanoví nařízením podmínky použití peněžních prostředků k účelům uvedeným v § 3 odst. 1 a 

§ 3 odst. 2 písm. d) a f), přičemž podmínky poskytnutí prostředků mohou obsahovat zacílení 

podpor.“. 

 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

 

Návrh nařízení vlády nezapracovává právo Evropské unie. Nařízení se nedotýká oblasti práva 

veřejných podpor a jejich notifikace. Nicméně z hlediska práva Evropské unie a veřejné 

podpory, především podle čl. 107 odst. 1 a n. Smlouvy o fungování Evropské unie a nařízení 

Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 

108 Smlouvy o fungování Evropské unie, zakládá současný stav částečně veřejnou podporu, 

která však v době vzniku nařízení vlády č. 369/2003 Sb. nebyla známa, resp. zohledněna. 

Snahou předkladatele je právě narovnání tohoto stavu a postupné přiblížení  

k obvyklému nájemnému v souladu s občanským zákoníkem. 

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Fond je oprávněn užívat svoje prostředky na podpory pouze za podmínek stanovených 

nařízením vlády. Proto při každé zamýšlené změně programu je třeba změnit toto účinné 

nařízení vlády. V případě, že nařízení vlády již není účinné, je možné dosáhnout změny přijetím 

nového nařízení vlády. Stávající systém je poměrně málo flexibilní, časově náročný, ale 

prostředky Fondu jsou tak lépe chráněny před případným využitím na jiný než zamýšlený účel. 

 

Základní úprava problematiky, kterou se navrhuje novým nařízením vlády upravit, je obsažena 

v zákoně č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic. 
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E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet a na 

podnikatelské prostředí. 

 

Hospodářský a finanční dopad na ostatní veřejné rozpočty je kladný. 

 

Vzhledem k určení bytů pro zaměstnance T.P.C.A. nemá navrhovaná právní úprava dopad na 

specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 

národnostní menšiny. 

 

Navržená úprava má vzhledem k určení bytů pro zaměstnance T.P.C.A. minimální dopad na 

rodiny s dětmi, jelikož se jedná o malé byty, které využívají zejména tzv. singles. Úprava výše 

nájmu se bude řídit občanským zákoníkem. 

  

Navržená úprava nemá přímý vliv na životní prostředí. 

F. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 

Daný návrh nemá žádný diskriminační prvek a žádný vliv na rovnost mužů a žen. 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Navrhované nařízení vlády nebude mít dopad na účel, způsob, rozsah nebo ochranu zpracování 

osobních údajů. 

H. Zhodnocení protikorupčních rizik (CIA) 

 

1. Přiměřenost: právní úprava je nezbytná z důvodu změny podmínek, již zrušeného 

nařízení vlády, a nelze zvolit jinou alternativu změny úpravy nájemného.  

 

2. Jednoznačnost: obsah právní úpravy a procesní postupy jsou vymezeny a stanoveny 

jednoznačně.  

 

3. Standardnost: navrhovaná úprava je v souladu se známou dobrou praxí, neobsahuje 

odchylky od stávajících postupů a používá osvědčené kontrolní mechanismy.  
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4. Motivace ke korupci v regulované oblasti: jedná se o zvyšování nájemného 

uplatňované shodně ve všech bytech, úprava je tedy bez motivace ke korupci, nebude 

tedy zvyšováno nerovně a diskriminačně.  Podle navrhovatele nelze korupci očekávat.  

 

5. Rozhodovací pravomoc: je zřejmé, jaký orgán je příslušný v dané věci rozhodovat, a že 

je dostatečně nezávislý. 

 

6. Kontrolovatelnost rozhodování: proces rozhodování je zaměřen pouze na zvýšení 

nájemného, nájemné bude možné zvyšovat ve všech bytových jednotkách.  

 

7. Odpovědnost: odpovědnost jednotlivých osob vstupujících do procesu poskytování 

kontroly na straně poskytovatele podpory je dána vnitřním předpisem.  

 

8. Opravné prostředky: opravné prostředky proti zvyšování nájemného lze podávat 

(ochrana nájemce podle občanského zákoníku). 

   

9. Transparentnost: zvýšení nájemného musí být doloženo jednoznačnými účetními 

doklady a prokázáním dané výše inflace. 

 

Závěr hodnocení korupčních rizik 

V rámci zhodnocení korupčních rizik podle Metodiky CIA konstatujeme, že navrhovaná právní 

úprava splňuje kritéria přiměřenosti, efektivity a jednoznačné odpovědnosti. Návrh úpravy jako 

celek se shoduje se známou dobrou praxí a navrhované procesy v ní obsažené se jeví přiměřené 

při srovnání s obdobnou legislativou. 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  

 

Daný návrh nemá žádný negativní vliv na bezpečnost a obranu státu. 
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II. Zvláštní část 

K § 1 

Ustanovení opravňuje Fond zrušit dohodou o změně smlouvy o poskytnutí dotace podmínku 

poskytnutí dotace uvedenou v § 4 písm. b) již neplatného nařízení vlády č. 369/2003 Sb. 

 

K § 2 

Účinnost nařízení se navrhuje stanovit na 1. ledna 2021.  
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