
VI.

Č. Připomínkové 

místo

K části Zásadní/ 

doporučující

Text připomínky Vypořádání Odůvodnění vypořádání

1 ÚV-KOM obecně D Po stránce formální:

Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vy-plývají zejména z 

Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závaz-ků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 

platném znění.

Máme za to, že návrh má vztah k oblasti právem EU upravené – konkrétně oblasti veřejných pod-por.

Po stránce materiální:

Návrh reaguje na situaci, která nastala ještě před vstupem České republiky do EU na základě naří-zení vlády č. 369/2003 Sb. Na 

základě tohoto nařízení vlády byla podle vyjádření předkladatele v odůvodnění přiznána městu Kolín dotace, která byla následně 

zčásti použita na pokrytí výstavby a rekonstrukcí bytů přednostně určených pro zaměstnance společnosti T.P.C.A. 

Uvedené nařízení vlády sice bylo zrušeno na konci roku 2005, účinky má však dodnes, neboť podle jeho § 4 podmínky dotace 

zavazovaly obec po dobu 20 let, tudíž do roku 2025.

Návrhem se řeší podmínka, která byla dříve uvedena v § 4 písm. d) nařízení vlády č. 369/2003 Sb., který neumožňoval 

dostatečně odpovídající růst nájemného. Cílem je zamezit dnešní situaci, kdy je nájemné v určitých vybraných bytech 

zaměstnanců jedné společnosti zastropováno tak, že se po-hybuje na pouhých 30-40% obvyklého nájemného; zbytek nákladů se 

tak hradí z veřejných pro-středků. Profitujícími osobami přitom nejsou osoby znevýhodněné na trhu s bydlením, u kterých by 

alespoň částečně bylo možné uvažovat o potřebě podpory.

Jak je uvedeno výše, problém založilo nařízení vlády č. 369/2003 Sb., které bylo přijato ještě před vstupem České republiky do 

EU. Z dnešního pohledu – vzhledem k tomu, že účinky dřívějšího sys-tému stále trvají - je ale potřeba vyrovnat se s požadavky 

práva Evropské unie v oblasti veřejných podpor.

Akceptováno. Odůvodnění bude dopněno: "Z hlediska veřejných 

podpor podle podle práva EU, především podle čl. 

107 odst. 1 a následující Smlouvy o fungování 

Evropské unie a • nařízení Rady (EU) 2015/1589 

ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví 

prováděcí pra-vidla k článku 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, současný stav částečně 

zakládá veřejnou podporu, která však v době 

vzniku nařízení vlády č. 369/2003 Sb. nebyla 

známa, resp. zohledněna. Snahou předkladatele je 

právě je právě narovnání tohoto stavu a postupné 

přiblížení k obvyklému nájemnému v souladu se 

zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem."

2 ÚV-KOM obecně D Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Veřejné financování bydlení ovlivňující soukromé subjekty je typem veřejné podpory, proto se na něj vztahují pravidla o jejím 

poskytování.

Relevantními k návrhu budou zejména:

• čl. 107 odst. 1 a následující Smlouvy o fungování Evropské unie,

• nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pra-vidla k článku 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (kodifikované znění).

Případ, kdy se z veřejných prostředků města Kolín sanuje část nájemného pro zaměstnance jedné společnosti, představuje 

selektivní použití veřejných prostředků, které zakládá veřejnou podporu. Ta je přitom v právu EU v zásadě zakázaná, výjimky 

stanoví buď příslušné předpisy Evropské unie (blokové výjimky) nebo Evropská komise individuálními právními akty po 

náležitém zvážení dané situace.

K případným argumentům, že se jedná o financování založené na základě nařízení vlády přijatého ještě před vstupem České 

republiky do EU, podotýkáme, že čl. 25 odst. 1 nařízení Rady (EU) 2015/1589 postihuje případy tzv. stávajících podpor. I 

stávající podpory tak mohou být předmětem přezkumu u Evropské komise z hlediska slučitelnosti udělované veřejné podpory se 

společným trhem.

Snahu předkladatele výše nastíněný problém řešit, aby nevznikaly evidentní nerovnosti na trhu a veřejné prostředky nesloužily k 

podpoře bydlení osoby, které dotované bydlení nepotřebují, navíc zaměstnance jedné vybrané společnosti, podporujeme.

Odůvodnění by však mělo obsahovat i analýzu problému z hlediska práva veřejných podpor podle práva EU.

Akceptováno. Viz připomínka č. 1 - jde o jednu připomínku.

3 ÚV-KOM odůvodnění D Připomínky a případné návrhy změn: 

Odůvodnění považujeme za nutné doplnit o vyjádření týkající se vztahu návrhu k právu EU.

Akceptováno. Viz připomínka č. 1 - jde o jednu připomínku.

Vypořádání připomínek k materiálu:

Návrh nařízení vlády o podmínkách použití prostředků Státního fondu podpory investic ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSKALW3W)



4 MPSV předkládací 

zpráva

D K předkládací zprávě: 

Ke čtvrtému odstavci: 

Ve větě „Důvodem je i dlouhodobě vzrůstající výše platů ve společnosti T. P. C. A. - v roce 2005 byla ve výši 19 000 Kč a v 

současné době se pohybuje přes 34 000 Kč, přičemž výše nájemného se od roku 2005 nijak zásadně nezměnila.“ doporučujeme 

slovo „platů“ nahradit slovem „mezd“. Obdobnou úpravu je následně třeba provést i v důvodové zprávě (obecná část, str. 1, 

poslední odstavec) a v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) (bod A.2.2, třetí odstavec).

K pátému odstavci:

Ve větě „S ohledem na jednoduchost navržené právní úpravy, která se týká prakticky jen jediného subjektu, byla ministryně a 

předsedkyně Legislativní rady vlády požádána 

o souhlas se zúžením okruhu připomínkových míst na Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu.“ doporučujeme 

za slovo „ministryně“ doplnit slovo „spravedlnosti“.

Akceptováno.

5 MPSV RIA D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA):

K bodu A.5.2. (Rizika v případě přijetí nové právní úpravy): 

Ve větě „Vzhledem k růstu mezd zaměstnanců T.P.C.A., pro které jsou byty určeny jsou však rizika marginální.“ je třeba za 

slovem „určeny“ doplnit čárku. 

K bodu B. (Návrh variant řešení - Pokud bude přijata varianta č. 1): 

Ve větě „Zároveň bude pokračovat roztříštěnost v přístupu k nájemcům v obecním bytovém fondu, z pohledu stanovování výše 

nájmu.“ navrhujeme za slova „k nájemcům“ doplnit slovo „bytů“ a čárku za slovem „fondu“ doporučujeme odstranit.    

K bodu B. (Návrh variant řešení - Pokud bude přijata varianta č. 2):

Ve větě „Zároveň se zamezí roztříštěnosti přístupu k nájemcům v obecním bytovém fondu, uspořené prostředky budou moci být 

využity k jiným účelům.“ navrhujeme za slova 

„k nájemcům“ doplnit slovo „bytů“.

Akceptováno.

6 MPO obecně D Je navrhováno, že Státní fond podpory investic je oprávněn změnit podmínku poskytnutí dotace, která vyplývala z § 4 písm. d) 

nařízení vlády č. 369/2003 Sb., přičemž změna podmínky dotace může spočívat i ve zrušení podmínky dotace. Tzn. že změnou 

může být jednak samotné zrušení uvedené podmínky, ale i jiná změna dané podmínky. Tato „jiná změna“ však není nijak 

definována a je pouze obecně stanovena. Toto vymezení považujeme za příliš obecné a nedostatečné a dáváme předkladateli na 

zvážení, zda by nebylo vhodnější v případě změny podmínky jiné než je její samotné zrušení, v návrhu tuto změnu jednoznačně 

definovat, popř. pokud by změna měla spočívat pouze ve zrušení dané podmínky, pak v návrhu uvádět jen její zrušení.

Akceptováno. Text NV upravíme v souladu s připomínkou.                                                                                                                   

§ 1

Změna podmínek

(1) Státní fond podpory investic  je oprávněn zrušit 

podmínku poskytnutí dotace, která vyplývala z § 4 

písm. d) 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.

 (2) Zrušení podmínky dotace podle odstavce 1 se 

provede dohodou o změně smlouvy o poskytnutí 

dotace, doloží-li příjemce dotace důvody pro 

zrušení podmínky, za které byla dotace 

poskytnuta. 
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