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VI.

Vypořádání připomínek k návrhu
nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace nebo úvěru
poskytovaných na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
Číslo
připomínky

1

Připomínkové
místo

ČÚZK

K části

§ 6 písm. b)

Zásadní/
doporučující

Z

Text připomínky

Vypořádání

K § 6 písm. b)
Požaduji v § 6 písm. b) za slova „k brownfieldu“ doplnit slova „, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru
nemovitostí dálkovým přístupem,“.
Odůvodnění:
Akceptováno
Po žadateli nelze legitimně požadovat předložení písemností nebo informací, které může Fond bezplatně
získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z katastru nemovitostí podle § 4 odst. 5 zákona č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu podpory investic.
Tato připomínka je zásadní.
Požadujeme na konci § 5 odstavce 2 doplnit nové písmeno u) tohoto znění:
„u) existence pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o odstranění nebo částečném
odstranění pozemní komunikace, dráhy nebo vodní cesty, které se nacházejí na pozemku brownfieldu, v
případě účelu podpory podle § 3 odst. 1 písm. f).“
Vysvětleno
Dále požadujeme v § 6 za písm. r) vložit nové písm. s), které zní:

2

MD

§ 5 odst. 2 a §
6

Z

Rozhodnutí o odstranění (resp. částečné odstranění) většiny pozemních komunikací (dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
„s) pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu o odstranění nebo částečném odstranění pozemní komunikací), dráhy a vodní cesty spadá do působnosti speciálních stavebních úřadů (§ 15 stavebního zákona). Těmi jsou pro pozemních komunikace
komunikace, dráhy nebo vodní cesty v případě žádosti o podporu pro účel podpory podle § 3 odst. 1 písm. f),“ příslušné silniční správní úřady (§ 16 zákona o pozemních komunikacích), pro dráhy drážní správní úřad (§ 7 zákona o drahách) a pro vodní cesty (vodní díla)
vodoprávní úřady (§ 15 odst. 5 vodního zákona).
Stávající písm. s) se označí jako písm. t).
Rozhodnutí o odstranění těchto staveb je tak zahrnuto do pojmu povolení revitalizace brownfieldu [§ 2 odst. 1 písm. f)]. Bude-li žadatel chtít nejen odstranit
Odůvodnění:
stavbu podle § 3 odst. 1 písm. a), ale také odstranit pozemní komunikaci, dráhu nebo vodní cestu podle § 3 odst. 1 písm. f), bude muset předložit nejen
Vzhledem k tomu, že v případě pozemních komunikací, drah a vodních cest nepatří tyto podle § 2 odst. 1 písm. pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby vydané obecným stavebním úřadem, ale také pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby vydané speciálním
d) bodu 2. mezi stavby, které jsou součástí území brownfieldu, a pro něž tedy neplatí podmínka, aby byly
stavebním úřadem (ev. veřejnoprávní smlouvu) – silničním správním úřadem, drážním správním úřadem nebo vodoprávním úřadem.
nezpůsobilé sloužit svému původnímu účelu a v době podání žádosti nebyly ani využívány, může se tak jednat
o pozemní komunikace, dráhy nebo vodní cesty, které jsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a mohou Vyjádření k vypořádání
být i v době podání žádosti využívány.
MD souhlasí s vypořádáním.
Z tohoto důvodu požadujeme, aby jednou z podmínek poskytnutí podpory k účelu podle § 3 odst. 1 písm. f)
návrhu, tj. k odstranění nebo částečnému odstranění pozemní komunikace, dráhy nebo vodní cesty, které se
nacházejí na území brownfieldu, bylo též předložení pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu
o odstranění nebo částečném odstranění pozemní komunikace, dráhy nebo vodní cesty.

Akceptováno

3

4

5

6

MF

odůvodnění obecná část

MF

předkládací
zpráva,
odůvodnění,
RIA?

MF

MF

předkládací
zpráva,
odůvodnění,
RIA?
předkládací
zpráva,
odůvodnění,
RIA?

Z

Materiál v Důvodové zprávě identifikuje potřebu nákladů ve výši 2,7 mld. Kč na roky 2021 - 2023 na podporu
regenerace území definovaného jako brownfield. Materiál není v souladu s ustanovením čl. IV odst. 7
Jednacího řádu vlády. V předkládací zprávě není uveden finanční zdroj krytí těchto nákladů. Požadujeme do
předkládací zprávy a příslušných částí materiálu doplnit zdroj finančního krytí, přičemž finanční prostředky na
poskytování dotací a úvěrů si musí SFPI zabezpečit v rámci svého rozpočtu, případně v rámci schváleného
rozpočtu výdajů kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na příslušný rok.

Z

Požadujeme do Předkládací zprávy a příslušných částí materiálu doplnit, že SFPI bude uvolňovat ze státního
rozpočtu peněžní prostředky určené na dotace a úvěry na podporu regenerace území definovaného jako
brownfield až na základě skutečného čerpání ze strany konečných příjemců programu (k proplácení
předložených faktur bude docházet z prostředků SFPI, ty budou následně SFPI propláceny ze SR – kapitoly
MMR, tedy ve výši již skutečně vynaložených prostředků za dané období).

Text předkládací zprávy byl doplněn následujícím způsobem:
"Čerpání v jednotlivých letech realizace se odvíjí od hodnot státního rozpočtu schvalovaného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na příslušný rok.
Prostředky určené na poskytování podpor budou rozpočtovány v kapitole 317 – MMR na národní dotační programy a následně převedeny ve prospěch
Fondu. Pro rok 2021 je v nadpožadavcích v současnosti nárokováno 700 mil. Kč, pro SDV v letech 2022–2023 pak činí nadpožadavky v rámci tohoto programu
800 mil. Kč v obou sledovaných letech, které budou opět kryty přesunem z Národních dotačních programů kapitoly 317 – MMR. Rozpočtované prostředky
budou vedeny v rámci IS EDS/SMVS, kde bude připravena programová dokumentace. Fond bude uvolňovat peněžní prostředky určené na dotace a úvěry na
podporu regenerace území definovaného jako brownfield až na základě skutečného čerpání ze strany konečných příjemců programu."

Akceptováno
Viz vypořádání připomínky č. 3

Z

Požadujeme do Předkládací zprávy a příslušných části materiálu doplnit, že prostředky určené na poskytování Akceptováno
podpor budou rozpočtovány v kapitole MMR a vedeny v rámci IS EDS/SMVS, kde bude připravena programová
dokumentace k jednotlivým oblastem podpory (obdoba program Výstavba).
Viz vypořádání připomínky č. 3

Z

Požadujeme do Předkládací zprávy doplnit ujištění o tom, že správce programu chápe, že zdroje státního
rozpočtu na financování programu se v jednotlivých letech realizace odvíjí od hodnot státního rozpočtu
schvalovaného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na příslušný rok a ze strany MF nebude tak
garantována výše prostředků schválená v programové dokumentaci.

Akceptováno
Viz vypořádání připomínky č. 3
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7

Moravskoslezsk
ý kraj

§ 5 odst. 2
písm. b)

Z

Doporučujeme vypustit podmínku, která říká, že se brownfield ke dni podání žádosti musí nacházet v
zastavěném území obce.
Odůvodnění: Zastavěné území definuje § 58 stavebního zákona (dále jen „SZ“). Vymezuje se buď v územním
plánu, nebo samostatným postupem podle § 59 SZ. Každý zastavěný pozemek (tj. pozemek, na kterém stojí
stavba), by měl být součástí zastavěného území, pokud je vymezeno. Pokud obec nemá územní plán ani
vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená
v mapách evidence nemovitostí (tzv. „intravilán“).

Akceptováno

Vysvětleno
MMR uznává, že podprogram Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, na který nařízení vlády pro poskytování prostředků ze Státního fondu
podpory investic navazuje, vychází ze Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Zmiňované opatření I.
F.2.2 Akčního plánu Re:Start ukládá MMR úkol připravit a vyhlásit dotační titul na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití, což zůstává
zachováno.
V podprogramu MMR byla výše dotace odstupňována podle velikosti žadatele tak, že kraj jako žadatel měl nejnižší míru podpory (50 %). Ve výzvách v roce
2019 a 2020 žádal o podporu pouze Liberecký kraj, ostatní žadatelé byly obce.

Požadujeme zvýšení míry dotace pro strukturálně postižené kraje vymezené ve Strategii regionálního rozvoje
Předkládané nařízení vlády nově stupňuje dotaci podle územní dimenze dle Strategie regionální rozvoje ČR 2021+ (SRR ČR 21+). Jelikož se jedná o finanční
ČR 21+ a Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje z 30 %
nástroj, který kombinuje dotaci a návratnou podporu formou úvěru, klesá míra dotace pro všechny žadatele a pro kraje zůstává zachována nejnižší míra
na 40 %, případně až na 50 %.
dotace.
8

Moravskoslezsk
ý kraj

§ 9 odst. 2
písm. a)

Z

Odůvodnění: V rámci Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace (RE:START) vláda ČR schválila
sadu opatření (Př: opatření I.F.2.2), na základě kterých mají být dotčené kraje zvýhodněny v programech MMR
na nepodnikatelské využití brownfieldů. Jelikož tento Fond by měl nahradit/přímo souvisí se zmíněnými
programy MMR, požadujeme zvýhodnění také v rámci tohoto nového nástroje na podporu brownfieldů, v
případě, že žadatelem bude přímo kraj.

Cílem regionální politiky státu realizované skrze podporu MMR/SFPI je zvýhodněnými podmínkami obce ve strukturálně postižených krajích a hospodářsky a
sociálně ohrožených krajích motivovat k přípravě a realizaci projektů, které pomohou zlepšit socioekonomickou situaci, zlepšovat občanskou vybavenost a
dostupnost služeb, revitalizovat fond nemovitostí atd. Podle SRR ČR 21+ je právě v těchto územích zmapovaná nedostatečná občanská vybavenost,
kumulace sociálních, environmentálních a ekonomických problémů ad. Z důvodu kumulace problémů obce v těchto regionech zpravidla nemají na rozdíl od
krajů dostatek finančních prostředků na investice na regenerace brownfieldů, proto je zvýhodněné podmínky mají především motivovat k realizaci těchto
projektů. Vzhledem k nastavení podmínek (předpokládá se realizace jednoho projektu v rámci výzvy) a situaci, kdy strukturálně postižené kraje nemají
oproti ostatním krajům výrazně méně prostředků pro investice, se MMR nedomnívá, že by zvýšená míra podpory měla u krajů stejný motivační účinek jako v
případě obcí a vedla by tak k vyššímu počtu regenerovaných brownfieldů.
Z těchto důvodů MMR trvá na podmínce, aby aglomerace a metropole (mimo Ostravu, Ústí nad Labem a Karlovy Vary) a kraje získaly max. dotaci 30 %
uznatelných nákladů.
Vyjádření k vypořádání
Moravskoslezský kraj souhlasí s vypořádáním.
Akceptováno částečně

9

MV

§6

Z

K § 6:
Stanoví se náležitosti žádosti o poskytnutí podpory s tím, že žádost má obsahovat také název, adresu sídla a
identifikační číslo žadatele a identifikaci osob, které žadatele zastupují (s uvedením, zda jej zastupují jako jeho
příslušný orgán nebo na základě udělené plné moci), a ve kterých má žadatel podíl, včetně výše tohoto podílu
[písm. a)]. Úpravu v tomto směru však již obsahuje ustanovení § 9a odst. 2 písm. b) zákona č. 211/2000 Sb., o
Státním fondu podpory investic, a to na základě novely provedené zákonem č. 113/2020 Sb. Návrh je tak se
zákonem zčásti duplicitní, zčásti rozporný, neboť zákon např. předpokládá, že uvedené osoby budou jednat
jménem žadatele, nikoli žadatele zastupovat. Duplicitní je pak rovněž úprava náležitostí žádosti podle písm. n)
a r), neboť návrh nařízení vlády nepřináší žádnou věcnou specifikaci ve vztahu k obecným náležitostem žádosti
podle § 9a odst. 2 písm. c) a r) zákona. Smyslem novely provedené zákonem č. 113/2020 Sb. dle našeho
názoru bylo, aby prováděcí nařízení vlády stanovilo pouze další údaje nutné pro posouzení žádosti Stáním
fondem podpory investic ve smyslu § 9a odst. 2 písm. g) zákona, a to ve vztahu k podmínkám konkrétně
zacílených podpor. Návětí § 6 by tak mohlo být upraveno např. způsobem „Žádost obsahuje vedle obecných
náležitostí žádosti podle § 9a odst. 2 písm. b) až f) zákona“, s tím, že nařízení vlády by již provádělo pouze
ustanovení § 9a odst. 2 písm. g) zákona. V každém případě však platí, že úprava provedená na úrovni nařízení
vlády nemůže být se zákonnou úpravou v rozporu.

Ustanovení § 6 písm. a) bude upraveno do tohoto znění:
"a) název, adresu sídla a identifikační číslo žadatele a identifikaci osob,
1. které jednají jeho jménem s uvedením, zda jednají jako příslušný orgán, nebo jednají na základě plné moci,
2. ve kterých má žadatel podíl, a výši tohoto podílu,".
Cílem je usnadnit potenciálním žadatelům aplikaci ustanovení o náležitostech žádosti, konkrétně neuvádět ustanovení, která nejsou pro dané nařízení
relevantní (např. identifikace osob, které mají v žadateli-PO podíl), a upřesnit jiná ustanovení ve vztahu k danému nařízení (např. místo lhůty, v níž má být
dosaženo účelu, na který chce žadatel požadované prostředky použít, uvést dobu, ve které má být dokončena revitalizace brownfieldu a zahájeno využívání
občanského vybavení, které má revitalizací brownfieldu vzniknout, a dobu, v níž má dojít ke koupi brownfieldu a z ní vyplývajícímu převodu vlastnického
práva na žadatele, má-li být podpora použita i na koupi brownfieldu). Tímto je možné vyhnout se nejasnostem a zbytečné administrativní zátěži jak pro
žadatele, kteří by se mohli na správnou aplikaci ustanovení zákona dotazovat, tak pro SFPI, který by na takové dotazy odpovídal, případně by vyzýval
žadatele k doplnění či upřesnění žádosti.
Zvolené řešení se nám jeví jako vhodnější než uvádět formulace typu "uvedením účelu, na který chce žadatel požadované prostředky použít, podle § 9a odst.
2 písm. d) zákona, se pro účely tohoto nařízení rozumí .
Vyjádření k vypořádání
MV souhlasí s vypořádáním.

10

MV

§6

Z

K demonstrativnímu výčtu náležitostí žádosti jednak upozorňujeme na určité „zdvojení“, když žádost má dle
návětí obsahovat „alespoň“ zde uvedené náležitosti, přičemž mezi ně patří „popřípadě další podklady nutné
pro poskytnutí podpory“ [§ 6 písm. s) návrhu nařízení vlády]. Zejména však uvádíme, že povinné náležitosti
žádosti je třeba stanovit jednoznačným způsobem. V této souvislosti poukazujeme na důsledek vyplývající z §
8 odst. 1 návrhu, dle něhož Státní fond podpory investic žadateli předloží návrh na uzavření smlouvy o
poskytnutí podpory pouze za předpokladu, že žádost obsahuje veškeré stanovené náležitosti. Ustanovení § 6
písm. s) návrhu proto navrhujeme vypustit, anebo konkrétně rozvést ve vztahu k podporám poskytovaným na
revitalizaci brownfieldů.

Akceptováno
Z návětí bude vypuštěno slovo "alespoň".
Ustanovení § 6 písm. s) bude zrušeno, místo něj bude doplněn odstavec 2 v tomto znění:
"Pokud je to nutné k ověření skutečností prokazovaných v rámci povinných náležitostí žádosti podle odstavce 1 nebo pokud je to nutné k ověření
dostatečnosti zajištění úvěru, je Fond oprávněn požadovat po žadateli předložení dalších podkladů k prokázání těchto skutečností.".
Zkušenosti MMR z dosavadního programu revitalizace brownfieldů ukazují, že není vždy dopředu možné vyjmenovat veškeré podklady potřebné pro
zjištění, resp. ověření skutkového stavu.
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12

MV

MV

§ 8 odst. 2

odůvodnění zvláštní část

Z

Z

K § 8 odst. 2, § 15 odst. 1 a § 16 odst. 1:
Předmětná ustanovení zakotvují důvody, pro něž je možno odstoupit od smlouvy o poskytnutí podpory ze
strany Státního fondu podpory investic. Smlouva o poskytnutí podpory je však svou povahou smlouvou
veřejnoprávní, jejíž režim se řídí částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a ta v ustanovení § 170 předpokládá, že ustanovení občanského zákoníku budou v oblasti veřejnoprávních
smluv užívána přiměřeně, pokud to nevylučuje povaha věci a účel veřejnoprávních smluv. Výslovně však
vylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy a odstupném (§ 1992 a § 2001 a násl. občanského
zákoníku), k čemuž odkazujeme též na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 7
Afs 98/2013-22. Toto vyloučení koresponduje se zvláštní úpravou zrušení veřejnoprávní smlouvy na návrh
některé ze smluvních stran podle § 167 správního řádu. Ve veřejnoprávní smlouvě lze rovněž sjednat možnost
výpovědi této smlouvy a výpovědní lhůtu (§ 166 odst. 2 správního řádu). Navržená úprava tedy musí být dána
do souladu s uvedenými ustanoveními správního řádu.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

Akceptováno jinak
Ustanovení o odstoupení od smlouvy (§ 15 a 16) budou z návrhu vypuštěna.
Vyjádření k vypořádání
MV souhlasí s vypořádáním.

K zvláštní části odůvodnění k § 2 odst. 1:
Poslední odstavec této části (str. 18) konstatuje, že proces uzavírání smluv o poskytnutí podpory a možnosti
ukončení smluvního vztahu jsou upraveny tímto nařízením vlády. V souladu s výše uvedenou připomínkou
však uvádíme, že smlouva o poskytnutí podpory je veřejnoprávní smlouvou, jejíž úprava se řídí částí pátou
Akceptováno
správního řádu. Z této právní úpravy je nutno vycházet, přičemž na úrovni podzákonného předpisu nelze
stanovit ani odchylky od obecné právní úpravy. Speciální úpravu by musel zakotvit přímo zákon č. 211/2000
Byla upravena předmětná část odůvodnění a vypuštěna věta: "Proces uzavírání smluv a možnosti ukončení smluvního vztahu jsou upraveny tímto
Sb., který tak ovšem nečiní (srov. § 3 odst. 5 zákona, který pouze předpokládá, že Státní fond podpory investic nařízením."
uzavírá s příjemci peněžních prostředků smlouvu, a § 9a odst. 4, který upravuje minimální náležitosti smlouvy
o poskytnutí dotace nebo úvěru). Odůvodnění proto žádáme upravit.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
Vysvětleno

13

SMOČR

§ 2 písm. d)
bod 2

Z

K § 2 Vymezení pojmů, písm. d), odst. 1 – navrhujeme zmírnit podmínky určení brownfieldů definované v
nařízení, a to konkrétně na: „Součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 200 m2 nebo podíl
zastavěné plochy území dosahuje nejméně 10 % celkové výměry území“.
Odůvodnění:
V některých případech může být stavba už jen a pouze v malé části území např. částečně již zdemolována z
minulosti či zbytek nezastavěného území může být kontaminován a nejedná se tedy o stavbu na „zelené
louce“, protože náklady na odstranění kontaminace a přípravu území pro další výstavbu jsou nesrovnatelné.
Tato připomínka je zásadní.

Cílem předkládaného programu je poskytnout podporu na revitalizaci území tak, aby byla podpora zaměřena především na odstranění/rekonstrukci
nefunkčních budov v havarijním stavu spojenou s komplexní obnovou celého území. Pokud by nebyla stanovena adekvátní zastavěnost parcely, mohlo by se
stát, že by se za brownfield mohl považovat obrovský pozemek s velmi malým objektem a příjemci by pak spíš než na regeneraci území čerpaly podporu na
vybudování občanské vybavenosti. Zároveň se program může zaměřit na podporu středně velkých projektů a ne na malé projekty typu demolice garáží,
které jsou pro obce dostupnější i při financování z vlastního rozpočtu. Při stanovování těchto limitů bylo vycházeno z charakteru předkládaných projektů do
výzev MMR Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, kdy většina staveb splnila právě limit 300 m2 zastavěné plochy nebo zastavěnost pozemku
alespoň 20 %.
Vyjádření k vypořádání
SMOČR souhlasí s vypořádáním.

14

SMOČR

§3

Z

K § 3 Účel podpory – navrhujeme, aby účelem podpory mohlo být i odstranění kontaminace na území
brownfieldu.
Odůvodnění:
Kontaminace území bývá velkým limitem daného území a mnohdy je to důvod neprovedení revitalizace,
protože náklady na odstranění kontaminací jsou vysoké.
Tato připomínka je zásadní.

Vysvětleno
Řešení sanace ekologických zátěží je v gesci Ministerstva životního prostředí, které na dané téma poskytuje podporu formou národních i evropských dotací.
Ministerstvo pro místní rozvoj není odborně způsobilé posuzovat adekvátnost nákladů na tyto aktivity.
Vyjádření k vypořádání
SMOČR souhlasí s vypořádáním.
Vysvětleno

15

SMOČR

§4

Z

K § 4 Žadatel o poskytnutí podpory – navrhujeme rozšířit síť žadatelů i na dobrovolné svazky obcí, městské
firmy či příspěvkové organizace obce, popř. i MAS.
Odůvodnění:
Může se stát, že některé brownfieldy mohou být na hranici více obcí nebo daný brownfield má svěřena
příspěvková organizace či městská firma, pak by bylo vymezení žadatelů pouze na ÚSC značně omezující.
Tato připomínka je zásadní.

Jak plyne z části 3.4 Vyhodnocení variant regulace v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) na str. 62, původně byly jako oprávnění žadatelé
zvažovány dobrovolné svazky obcí. S ohledem na požadovanou dlouhodobou udržitelnost projektů (nejméně 10 let mj. bez možnosti převedení vlastnického
práva na jinou osobu) a na platnou rámcovou zákonnou úpravu nabývání a pozbývání členství v dobrovolných svazcích obcí bylo však od této možnosti
upuštěno. Z obdobných důvodů není navrhováno, aby žadatelem o podporu mohla být také MAS.
V případě příspěvkových organizací považujeme za problematické, že uvedené subjekty pouze hospodaří se svěřeným majetkem v souladu se zřizovací
listinou, která obsahuje vymezení hlavního účelu, svěřeného majetku, práv, popř. i okruhů doplňkových činností. Vznikne-li v souvislosti s revitalizací
brownfieldu nové občanské vybavení, půjde o nový majetek, jehož provozování bude zpravidla vyžadovat ze strany zřizovatele také změnu vymezení práv,
hlavního účelu, popř. okruhu doplňkových činností. Přijetí podpory příspěvkovou organizací a její využití pro realizaci investičního záměru lze přitom
považovat za nabytí majetku jiným způsobem (podle § 28 odst. 7 písm. d/ zák. č. 250/2000 Sb.), které je možné pouze na základě rozhodnutí zřizovatele. S
přihlédnutím k těmto skutečnostem nebyly mezi možné žadatele zařazeny ani příspěvkové organizace (a z obdobných důvodů ani městské firmy, pokud se
jimi rozumí právnické osoby podle o. z.). Dle §12 odst.. 1 mohou být příspěvkové organizace provozovatelem této infrastruktury.
Vyjádření k vypořádání
SMOČR souhlasí s vypořádáním.

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

Vysvětleno
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SMOČR

§ 5 odst. 2
písm. s)

Z

K § 5 Podmínky podpory odst. 2 písm. s) – navrhujeme nevztahovat odstranění nebo opravu staveb, ke všem
stavbám, které jsou součástí brownfieldu, ale pouze k předmětu podpory. Odůvodnění:
Tímto opatřením by došlo k diskriminaci rozsáhlých brownfieldů. Jako brownfield může být vymezeno širší
území, např. ucelený vojenský areál, přičemž revitalizace se bude týkat pouze jeho části (např. z finančních,
organizačních a jiných důvodů) a předmět podpory bude definován projektovou dokumentací, která je
součástí žádosti o podporu.
Tato připomínka je zásadní.

Překladatel se snaží podporu cílit na nefunkční areály, které vyžadují komplexní revitalizaci území. Tato podmínka se snaží zamezit tomu, aby byl za
brownfield považován areál, ve kterém je většina budov funkčních a využitých a žadatel má záměr zrevitalizovat např. volný sklad, který se v areálu nalézá.
Žadatel o podporu si může vymezit pozemek pro účely podpory tak, aby se na nich nacházely pouze budovy, které chce revitalizovat. Musí se ale jednat o
souvislé území.
Vyjádření k vypořádání
SMOČR souhlasí s vypořádáním.
Vysvětleno

17

18

SMOČR

SMOČR

§ 6 písm. d)

příloha č. 1

Z

Z

K § 6 Žádost písm. d) – navrhujeme znalecký posudek nahradit stanoviskem stavebního úřadu v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a/nebo čestným prohlášením žadatele o nezpůsobilosti stavby
nebo zařízení.
Odůvodnění:
Zpracování znaleckého posudku klade zvýšení finanční a administrativní nároky na zpracování žádosti o
podporu. Dále v případě opakované žádosti o podporu by v případě časového nesouladu bylo nutné nechat
zpracovaný nový znalecký posudek, neboť jeho platnost je omezena jedním rokem.
Tato připomínka je zásadní.

Vzhledem k omezenému množství veřejných prostředků je potřeba je efektivně investovat tak, aby byly podpořeny nejpotřebnější projekty. Cílem je, aby
díky podpoře došlo především k revitalizaci území a ne pouze poskytnutí podpory na plánovanou občanskou vybavenost. Poskytovatel podpory tak vyžaduje
posudek autorizované osoby, která posoudí, že daný objekt již není možné žádným způsobem využívat. Toto posouzení není možné nahradit čestným
prohlášením žadatele, který se snaží podporu získat, ani stanoviskem stavebního úřadu, do jehož kompetence toto nepatří. I když si předkladatel
uvědomuje, že finanční nároky na potřebné posudky nejsou nezanedbatelné, v kontextu celé investice a výše podpory se nejedná o velkou položku.
Vyjádření k vypořádání
SMOČR souhlasí s vypořádáním.

Vysvětleno
Rozdílná výše podpory vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která je založena na rozsáhlé vstupní analýze. Nejvyšší míra podpory dle nařízení
je určena pro území, které je ve Strategii označeno jako strukturálně postižené kraje a hospodářsky a sociálně ohrožená území.
Strukturálně postižené kraje jsou vládou ČR dlouhodobě označeny za problematické, byla pro ně vytvořena Strategie hospodářské restrukturalizace Re:Start,
K příloze nařízení vlády, která rozděluje území pro zjištění nejvyšší přípustné výše dotace nebo úvěru –
nutnost řešit problematiku brownfieldů na tomto území potvrzují také první výstupy Uhelné komise nebo připravované Plány spravedlivé územní
navrhujeme přesun SO ORP Kladno, Příbram, Rakovník a Slaný z kategorie B do kategorie měst C s mírou
transformace.
dotace 50 %.
Hospodářsky a sociálně ohrožená území jsou vymezena SRR 21+ na základě 5 objektivních ukazatelů (intenzita bytové výstavby, hrubá míra celkového
Odůvodnění:
přírůstku, index stáří, podíl nezaměstnaných osob a intenzita podnikatelské aktivity) nebo se jedná o obce na území bývalých vojenských újezdů. V průběhu
V odůvodnění Nařízení vlády je k tomuto rozdělení pouze strohá informace, že rozdělení vychází ze Strategie
platnosti SRR 21+ bude sledován vývoj těchto území a případně může být jejich seznam aktualizován. Jedná se o území se slabším hospodářským výkonem,
regionálního rozvoje ČR po roce 2021+. Využití tohoto podkladu se jeví jako rozumné, nicméně v oblasti
která jsou charakteristická nižší dostupností kvalitních veřejných služeb a horší občanskou vybaveností, proto do nich bude v rámci relevantních nástrojích z
brownfieldů je situace odlišná, a i na územích, které nejsou touto strategií definovány jako strukturálně
úrovně státu směřována zvýšený podpora oproti zbytku území.
postižené kraje nebo hospodářsky a sociálně ohrožená území se nachází velké množství ploch, které se dají
MMR nepřijde vhodné uměle přidávat další území nad rámec vymezení SRR 21+. Zajisté se vyskytnou území na úrovni ORP, kde se bude vyskytovat větší
definovat jako brownfieldy a zaslouží si vyšší míru přípustné podpory. Konkrétně se jedná území SO ORP
zastoupení např. zemědělských nebo jiných typů brownfieldů. MMR ale musí k problému přistupovat objektivně. Vzhledem k neexistenci komplexní
Kladno, které bylo v minulosti velmi silně strukturálně postiženo, dále pak SO ORP Příbram, Rakovník a Slaný.
databáze brownfieldů, která by přesně uvedla počet a typ brownfieldů v jednotlivých typech území, zvolilo MMR pro stupňování podpory zobecnění na
Tato připomínka je zásadní.
úrovni vymezení SRR 21+.
Vyjádření k vypořádání
SMOČR souhlasí s vypořádáním.
Vysvětleno

19

SMS ČR

§ 10

Z

Připomínka obecná – čerpání podpory - §10
Navrhujeme, aby mezi uznatelné náklady patřilo i pořízení projektové dokumentace, jež představuje značný
výdaj, a především v případě malých obcí se může jednat o položku, jež rozhodne o zapojení se do dotační
výzvy.
Tato připomínka je zásadní.

20

SMS ČR

§3

Z

21

SMS ČR

§4

Z
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SMS ČR

§ 5 odst. 2
písm. b)

Z

V praxi není možné v rámci projektové dokumentace oddělit, jak velké náklady byly skutečně vynaloženy na tu část, která se týkala revitalizace brownfieldu,
nelze tedy tedy určit způsobilé náklady. I vzhledem k tomu, jaká byla byla poptávka po podpoře ze současného podprogramu Regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití, který MMR administruje, předkladatel ponechává projektovou dokumentaci jako neuznatelný náklad jako prokázání dlouhodobého
zájmu obce lokalitu revitalizovat a stvrzení motivačního účinku dotace.
Vyjádření k vypořádání
SMS ČR souhlasí s vypořádáním.

Připomínka - účel podpory §3
Vysvětleno
Brownfieldy představují obrovskou ekologickou zátěž, kterou je třeba nákladně a odborně zlikvidovat a proto
se domníváme, že by ve výčtu účelu podpory mělo být doplněno odstranění ekologické zátěže a vyčištění
Viz vypořádání připomínky č. 14.
území brownfieldu od kontaminace.
Vyjádření k vypořádání
Tato připomínka je zásadní.
SMS ČR souhlasí s vypořádáním.
Vysvětleno
Připomínka – okruh žadatelů - §4
Mezi okruh žadatelů navrhujeme také DSO, příspěvkové organizace samospráv a také společnosti, jež jsou ve
Viz vypořádání připomínky č. 15
100% vlastnictví obce či kraje.
Tato připomínka je zásadní.

Vyjádření k vypořádání
SMS ČR souhlasí s vypořádáním.

Připomínka - podmínky pro poskytnutí podpory - §5
Jednou z podmínek pro poskytnutí podpory dle odst. 2, písm. b) je třeba doložit, že se brownfield nachází ke
dni podání žádosti v zastavěném území obce. Tuto podmínku považujeme za nadbytečnou, neboť se jedná o
potvrzení něčeho, co lze dovodit, neboť každý zastavěný pozemek je součástí zastavěného území, jež se
nachází v obci dle územního plánu, či v tzv. intravilánu obce. V zájmu snížení zbytečné administrativy
navrhujeme tuto podmínku vypustit.
Tato připomínka je zásadní

Akceptováno

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

§ 6 písm. g) a
h)

Z

Připomínka obecná – žádost - §6
V podmínkách žádosti odst. 2 navrhujeme sloučit písmeno g) a h), neboť v praxi je každý investiční záměr
označen, pokud je schválen příslušným orgánem žadatele. Podmínka pod písmenem h), tedy další doklad je
zbytečnou administrativní zátěží, jež by se dala zmírnit doplněním v písm. g) příslušným orgánem žadatele
schválený investiční záměr s náležitostmi podle §7. Dokumenty schválené příslušným orgánem obce obsahují
dle praxe tuto informaci ve svém názvu.
Tato připomínka je zásadní.

Vysvětleno
Poskytovatel podpory vyžaduje doklad o tom, že investici schválil orgán žadatele, který je zodpovědný za dodržování plánu rozvoje územně samosprávného
celku a za hospodaření s majetkem. Předložení investičního záměru (písm. g) automaticky nezaručuje, že tento záměr byl orgánem schválen a byl tak
vyjádřen závazek územně samosprávného celku záměr realizovat a vyčlenit na něj dostatečné finanční prostředky. Předkladatel trvá na tom, aby byly
předkládány oba dokumenty. Pokud bude schválení jasně patrné z předloženého investičního záměru, nebude již další doklad o tomto nutný.
Vyjádření k vypořádání
SMS ČR souhlasí s vypořádáním.

K § 14 – smluvní pokuta
Vysvětleno

24

ÚOHS

§ 14

Z

V tomto ustanovení jsou uvedeny případy, kdy poskytovatel formou smluvní pokuty sankcionuje příjemce za
nedodržení podmínek nařízení vlády. Nicméně tato smluvní pokuta není sankcí ve smyslu nápravy za
nedodržení pravidel veřejné podpory. Pokud by došlo k překročení limitu 20 % hospodářských činností je
nutné, aby byla vyčíslena a odčerpána výhoda, která takto příjemci vznikla, nestačí pouze zaplatit smluvní
pokutu. Požaduji do materiálu doplnit vyčíslení a odčerpání výhody, která by překročením limitu vznikla.

Pokud by došlo k překročení limitu 20 % hospodářských činností, bude výhoda poskytnutá příjemci vyčíslena a vymáhána standardními postupy pro
navracení protiprávně poskytnuté veřejné podpory.
Vyjádření k vypořádání
ÚOHS souhlasí s vypořádáním.

Tato připomínka je zásadní.
K § 2 odst. 1 písm. k) – vymezení pojmů
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ÚOHS

§ 2 odst. 1
písm. k)

Z

Definice hospodářských (obdobně též ekonomických) činností, která je obsažena v tomto ustanovení není
zcela přesná a s ohledem na ostatní aspekty (viz. připomínka výše) může působit matoucím dojmem.
Hospodářskými/ekonomickými činnostmi jsou činnosti, při kterých dochází k nabízení zboží nebo služeb na
Akceptováno
trhu a to bez ohledu na (ne)ziskovost této činnosti (bod 12 Sdělení o pojmu veřejná podpora (2016/C 262/01)).
Jinak řečeno, ekonomickou činností může být i činnost, která neslouží pouze ke zvýšení příjmů právnické
Normativní text byl upraven následujícím způsobem § 2 odst. 1 písm. k) hospodářským využitím využití k nabízení nebo poskytování zboží nebo služeb na
osoby/organizace, jak je uvedeno v návrhu nařízení, ale může to být i činnost například čistě nezisková.
trhu.
Požaduji tuto definici přeformulovat ve smyslu uvedeného ustanovení Sdělení, aby odpovídala pravidlům
veřejné podpory.
Tato připomínka je zásadní.
Obecná připomínka
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ÚOHS

obecně

Z

Z názvu materiálu se jeví, že by se revitalizace brownfieldů měla týkat jiného než hospodářského využití.
Nicméně z odůvodnění na str. 17-18 je zřejmé, že revitalizovaný pozemek může být poskytnut i pro činnosti
jako například výstavby domova pro seniory, zařízení poskytující poradenství v těžkých životních situacích,
knihovnu, galerii, sportovní halu, stadion, zoologickou zahradu, kulturní dům, taneční sál a jiné další.
Upozorňuji, že do jisté míry uvedení těchto činností nekoresponduje s názvem a i zamýšleným zaměřením
materiálu. Mezi těmito činnostmi lze najít i ekonomické činnosti, byť název materiálu hovoří o jiném než
hospodářském využití brownfieldů/infrastruktury. Jakkoliv je možné, že poskytovatel při zkoumání
konkrétního projektu vyloučí jeden definiční znak a nebude se jednat o veřejnou podporu, například z důvodu
lokálnosti daného opatření, tak stále jde o hospodářskou činnost a v tomto duchu působí název nařízení
nepřesně.

Vysvětleno
Při pojmenování nařízení vlády jsme vycházeli z hlavního cíle programu, a to je umožnit obcím a krajům revitalizovat brownfieldy pro nehospodářské využití.
Chtěli jsme, aby návrh nařízení žadatelům jasně řekl, jaké projekty o podporu je možné podávat. Zároveň bylo cílem program nastavit tak, aby projekty měly
pouze lokální charakter a program se nacházel mimo pravidla veřejné podpory. Uznáváme, že některé činnosti uvedené v důvodové zprávě ve většině
případů jsou hospodářského charakteru (domov pro seniory, zoologická zahrada) a byly z návrhu odůvodnění vypuštěny.
Ostatní projekty z oblasti kultury a sportu budou posuzovány individuálně. U převážné většiny projektů předpokládáme, že se bude jednat o projekty s
lokálním dopadem, a tedy se nebude jednat o projekty zakládající veřejnou podporu. V případě, že poskytovatel při schvalování projektu bude mít
pochybnosti ohledně naplnění/nenaplnění znaků veřejné podpory, bude projekt důkladně zkoumán, případně budou vyžádány doplňující informace. V
případě, že poskytovatel dospěje k názoru, že projekt zakládá veřejnou podporu, nebude takový projekt podpořen.

Pokud by došlo ke kumulativnímu naplnění znaků veřejné podpory, tak lze k financování infrastruktury
využívané pro zejména ekonomické činnosti lze využít některou z výjimek, například čl. 56 nařízení č.
Vyjádření k vypořádání
651/2014 o blokových výjimkách GBER. Jednotlivá opatření je možné také konzultovat s Úřadem pro ochranu ÚOHS souhlasí s vypořádáním.
hospodářské soutěže či opatření prenotifikovat/notifikovat Evropské komisi z důvodu právní jistoty.
Tato připomínka je zásadní.
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odůvodnění obecná část

Z

Část F obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k
ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
V DPIA je primární vyhodnotit, zda navrhovaná právní úprava má k soukromí nebo osobním údajům vůbec
Akceptováno
nějaký vztah. Pokud ne, tak nemůže mít ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů ani žádné dopady. To
je třeba v DPIA takto konstatovat. Zde je důvodem to, že regulace se týká výlučně právnických osob.
Důvodová zpráva byla přeformulována následujícím způsobem: "Navrhovaná právní úprava nenarušuje ochranu soukromí a osobních údajů, předkládané
Cílem DPIA není vyhodnocovat soulad se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. U zákonů by nařízení se týká výlučně právnických osob ve formě územně samosprávných celků."
to nemělo smysl, protože speciální zákon má před ZZOÚ přednost. U prováděcích předpisů platí, že primární
je dodržení principů ochrany soukromí; není smyslem obecné části odůvodnění prováděcího předpisu
vyhodnocovat soulad se všemi myslitelnými speciálními zákony.

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

K názvu návrhu nařízení vlády a terminologii
Žádáme uvedení názvu návrhu nařízení vlády do souladu s požadavky čl. 40 odst. 4 Legislativních pravidel
vlády. Platí, že cizích slov lze použít jen výjimečně, jsou-li součástí užívané právní terminologie, nebo užívá-li
se jich běžně v jazyce upravovaného oboru a nelze je dost vhodně nahradit českým pojmem.
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obecně

Z

Akceptováno

Považuje-li to předkladatel za potřebné, lze pojem žargonový „brownfield“ případně užít v normativním textu Pojem „brownfield“ nahrazen pojmem „území se starou stavební zátěží (brownfield)“, pojem „revitalizace brownfieldu“ nahrazen pojmem „revitalizace“,
(nikoliv však v názvu nařízení vlády), a to v závorce za jeho českým vymezením, jak to předpokládá čl. 40 odst. pojem „revitalizovaný brownfield“ nahrazen pojmem „revitalizované území“, legislativní zkratka „koupě brownfieldu“ nahrazena legislativní zkratkou
3 věta třetí Legislativních pravidel vlády, podle níž lze výjimečně za navrženým pojmem vložit do závorek bližší „koupě území“.
vysvětlení použitého pojmu nebo jeho synonymum.
Tato připomínka je zásadní.
Akceptováno
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ČÚZK

odůvodnění obecná část

odůvodnění zvláštní část

§ 12

Z

Z

D

V důvodové zprávě není jasně vysvětleno, jak předkladatel došel k závěru, že předložený návrh nezakládá
veřejnou podporu podle čl. 107 SFEU (viz tvrzení na straně 13 Odůvodnění nahoře). Argumenty,
prostřednictvím kterých předkladatel došel k uvedenému, by měly být zřetelněji vy-světleny v důvodové
zprávě, zejména by měly být blíže popsány relevantní požadavky Sdělení. Některé naše úsudky, ze kterých
předkladatel zřejmě vycházel, jsou uvedeny níže, to ovšem před-kladatele nezbavuje povinnosti vysvětlit své
postoje v odůvodnění k návrhu.
Odůvodnění v obecné části je potřeba doplnit.
Tato připomínka je zásadní.

V případě, že je infrastruktura využívána jak pro hospodářské tak i nehospodářské činnosti, pravidla veřejné
podpory by se vztahovala pouze na financování nákladů spojených s hospodářským využitím takové
infrastruktury. Pokud však jde o infrastrukturu, u níž zásadně převažuje její nehospodářské využití, existují
podmínky, za kterých je financování infrastruktury jako celku, včetně hospodářských činností, postaveno zcela
mimo působnost pravidel veřejné podpory. Evropská komise tyto podmínky stanoví v bodu 207 a následujících
Sdělení. U hospodářských činností neoddělitelně spjatých nebo nezbytných pro hlavní nehospodářské využití,
používajících stejné vstupy jako činnost hlavní, se za čistě vedlejší využití považuje, pokud jejich podíl
nepřesáhne 20% na celkové roční kapacitě využití infrastruktury. Tuto podmínku předkladatel přenáší do § 13
odst. 1 návrhu.
Za hospodářské činnosti, které nemají vliv na posouzení infrastruktury jako nehospodářské, se rovněž považují
hospodářské činnosti, které představují její obvyklé zázemí, neboť Komise má za to, že je nepravděpodobné,
že by takové obvyklé zázemí mělo vliv na obchod mezi členskými státy. Tuto podmínku přenáší předkladatel
do § 13 odst. 2 návrhu a sám iniciativně zavádí hranici maximálního podílu takových činností na kapacitě
infrastruktury na 10%, tedy ještě nižší podíl než v případě pod odstavcem 1 písmenem b), což hodnotíme jako
pozitivní nástroj, který přispěje k zajištění téměř výhradně nehospodářského charakteru využití
revitalizovaných brownfieldů. Na druhou stranu podmínka uvedená v písmenu b) § 13 odst. 2 není příliš jasná.
Ač rozumíme, že jejím vtělením předkladatel sleduje dikci Sdělení, není zcela jasné, jak konkrétně má příjemce
podpory zajistit, že hospodářské využití obvyklého zázemí neovlivní obchod mezi členskými státy. Považujeme
za vhodné, aby předkladatel v tomto smyslu doplnil odůvodnění návrhu ve zvláštní části na str. 27, k § 13, kde
se nyní odstavci 2 věnuje pouhou jednou větou.
Požadujeme rozšířit odůvodnění návrhu i v této části.
Rovněž úvod zvláštní části odůvodnění návrhu k § 13 tamtéž je nutno upravit. Předkladatel zde uvádí, že
„vzhledem k tomu, že se v případě podpory poskytované dle tohoto nařízení bude jednat o veřejnou podporu
podle právních předpisů EU, je nutné dodržet pravidla, která se na veřejnou podporu vztahují“. Toto tvrzení je
matoucí a navíc v přímém rozporu se zhodnocením předkladatele v části C. obecné části odůvodnění na str.
13, kde uvádí, že „předložený návrh nezapracovává právo Evropské unie, není v rozporu s právem Evropské
unie a nezakládá veřejnou podporu dle článku 107 Smlouvy o fungování EU.“
Požadujeme upravit formulaci ve zvláštní části návrhu, neboť při dodržení podmínek Sdělení bude financování
K § 5 a 12
Upozorňuji, že z hlediska materiální publicity a ochrany dobré víry třetích osob vycházejících z údajů katastru
nemovitostí a zároveň zjednodušení kontroly omezení příjemce ze strany Státního fondu podpory investic, by
bylo vhodné o omezeních příjemce uvedených v § 5 a § 12 provést zápis do katastru nemovitostí. V úvahu
přichází například zápis poznámky o omezení při hospodaření a nakládání s nemovitostí v souvislosti s
poskytnutím podpory z veřejných prostředků podle § 23 odst. 2 písm. h) katastrálního zákona. Bez toho, aby
byla tato omezení v katastru nějakým způsobem zveřejněna, nelze zajistit, aby k nim katastrální úřady při své
přezkumné činnosti přihlížely. Doporučuji proto v § 6, případně § 10 doplnit ustanovení stanovující povinnost
Státního fondu podpory investic podat po uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru návrh na příslušný zápis do
katastru.

Důvodová zpráva byla upravená následujícím způsobem: "Předložený návrh nezapracovává právo Evropské unie, není v rozporu s právem Evropské unie.
Návrh nenaplňuje znaky dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a nevztahuje se na něj právní úprava veřejné podpory, jelikož nedojde k
narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU ani k ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. Občanské vybavení, které na revitalizovaném
brownfieldu vznikne, bude převážně nehospodářského a čistě lokálního charakteru. Služby, které budou v rámci vzniklé infrastruktury nabízeny, budou
součástí výkonu veřejné moci. Hospodářské využití vzniklého občanského vybavení bude povoleno pouze jako vedlejší, podpůrná aktivita do 20 % využívané
kapacity daného objektu a musí být stejného charakteru jako hlavní činnost. Dále bude umožněna podpora vzniku obvyklého zázemí občanského vybavení
do 10 % kapacity revitalizovaného brownfieldu, což dle sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské
unie (2016/C 262/01), jmenovitě odst. 207, nepředstavuje veřejnou podporu ve smyslu čl.107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. V hraničních
případech bude individuálně posuzováno, zda předkládaný projekt nesplňuje definiční znaky veřejné podpory, v případě, že by poskytovatel dospěl k názoru,
že projekt naplňuje znaky veřejné podpory, nebude takový projekt podpořen."

Vysvětleno, částečně akceptováno
Způsob, jakým bude posuzováno, zda hospodářské využití obvyklého zázemí neovlivní obchod mezi členskými státy, bude stanoven v navazujícím
metodickém pokynu, který pro žadatele o podporu vznikne. Tento pokyn bude s ÚOHS konzultován. Případné hraniční případy bude posuzovat poskytovatel
podpory.
Část odůvodnění k §12 nařízení bylo přeformulováno následujícím způsobem: "Nařízení stojí mimo rámec veřejné podpory a hospodářské využití podpořené
infrastruktury je limitováno."
Vyjádření k vypořádání
ÚVČR - KOM souhlasí s vypořádáním.

Vysvětleno
SFPI může podat zmíněný návrh na zápis poznámky i bez toho, aby mu byla stanovena povinnost tak učinit nařízením vlády. Do důvodové zprávy k §12 bylo
doplněno následující: "Je odpovědností Fondu, aby nechal předmětná omezení definovaná tímto paragrafem zapsat do katastru nemovitostí, a bylo tak
možné k nim přihlížet v rámci přezkumné činnosti katastrálních úřadů."

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBTRKMGEL)
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K § 5 a 12
Upozorňuji, že z hlediska materiální publicity a ochrany dobré víry třetích osob vycházejících z údajů katastru
nemovitostí a zároveň zjednodušení kontroly omezení příjemce ze strany Státního fondu podpory investic, by
bylo vhodné o omezeních příjemce uvedených v § 5 a § 12 provést zápis do katastru nemovitostí. V úvahu
přichází například zápis poznámky o omezení při hospodaření a nakládání s nemovitostí v souvislosti s
poskytnutím podpory z veřejných prostředků podle § 23 odst. 2 písm. h) katastrálního zákona. Bez toho, aby
byla tato omezení v katastru nějakým způsobem zveřejněna, nelze zajistit, aby k nim katastrální úřady při své
přezkumné činnosti přihlížely. Doporučuji proto v § 6, případně § 10 doplnit ustanovení stanovující povinnost
Státního fondu podpory investic podat po uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru návrh na příslušný zápis do
katastru.

Vysvětleno
SFPI může podat zmíněný návrh na zápis poznámky i bez toho, aby mu byla stanovena povinnost tak učinit nařízením vlády. Do důvodové zprávy k §5 bylo
doplněno následující: "Je odpovědností Fondu, aby nechal předmětná omezení definovaná tímto paragrafem zapsat do katastru nemovitostí, a bylo tak
možné k nim přihlížet v rámci přezkumné činnosti katastrálních úřadů."

Vysvětleno
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§3

§ 5 odst. 2
písm. d)

D

Připomínka k § 3
Požadujeme ustanovení upravit na základě níže uvedeného odůvodnění.
Odůvodnění:
Největším problémem brownfieldů jako takových je ekologická zátěž, tedy prostředky by měly být využitelné
také na vyčištění pozemků a odstranění staré ekologické zátěže. Podporu bude třeba směřovat kromě
účelových komunikacích také i na veřejné komunikace, protože účelové jsou většinou ty, které jsou v
soukromém vlastnictví. Ve výčtu, na co lze podporu použít, postrádáme veřejná prostranství jako taková –
náměstí, parky, sadové úpravy. Navrhujeme zvážit také doplnění výčtu o podporu projektové činnosti a studií.

D

Připomínka k § 5 odst. 2, písm. d)
Požadujeme upravit znění daného ustanovení tak, aby respektovalo používané termíny, obvyklé lhůty a
nezpůsobovalo výkladové nejasnosti.
Odůvodnění:
Povolení revitalizace jako termín neexistuje. Může to být ovšem např. regulační plán, pokud by v místě byl,
případně územní rozhodnutí. Výkladové nejasnosti v současném znění způsobuje toto ustanovení proto, že
význam představuje změnu územního plánu z průmyslu na jinou funkci využití území. A to vše po uplynutí
lhůty pro přezkum.

1) Sanace ekologických zátěží - viz vypořádání příp. č. 14
2) Veřejné komunikace - veřejné komunikace nejsou z pohledu předkladatele stěžejním bodem podpory ve spojitosti s regenerací brownfieldu. MMR
poskytuje dotaci na rekonstrukci místních komunikací v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+.
3) Veřejná prostranství - text nařízení nevylučuje, aby v rámci revitalizace
brownfieldu vzniklo veřejné prostranství. V §2 odst. 1 e) je uvedeno, že občanským vybavením (se rozumí) veřejně přístupný park nebo stavba, zařízení nebo
pozemek pro plnění úkolů v rámci veřejné správy vykonávané příjemcem podpory. Zároveň dle §3 lze podporu použít na e) terénní úpravu nebo úpravu
zeleně na pozemku brownfieldu a g) vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček,
odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení pozemku brownfieldu.
4) Projektová dokumentace - viz vypořádání příp. č. 19.

Vysvětleno
Termín povolení revitalizace je využíván jako zástupný pojem pro účely předkládaného nařízení a slouží v nařízení jako zkratka pro "...povolením revitalizace
brownfieldu pravomocné rozhodnutí nebo jiný úkon stavebního úřadu, účinná veřejnoprávní smlouva nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem
autorizovaného inspektora, které jsou pro účel podpory vyžadovány podle stavebního zákona", jak je uvedeno v §2 odst. 1 f) nařízení.

Vysvětleno
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§ 5 odst. 2
písm. i) bod 4

D

Připomínka k § 5 odst. 2, písm. i) bod 4
Domníváme se, že je podmínka – v době podání žádosti není vlastnické právo k brownfieldu ani jeho části
převedeno k zajištění dluhu – nadmíru omezující pro možné žadatele.
Odůvodnění:
Žadatelé, pokud nedostanou 100 % podporu, budou potřebovat zajistit financování a tato podmínka je může
poměrně omezovat.

Pokud by byl žadatel vlastníkem brownfieldu a toto vlastnické právo by bylo vlastnickým právem převedeným k zajištění dluhu, znamenalo by to, že je
žadatel v postavení věřitele, na kterého dlužník převedl k zajištění dluhu vlastnické právo k brownfieldu. Pokud dlužník svůj dluh splnil, získal by vlastnické
právo k brownfieldu zpět a žadatel (resp. příjemce podpory) by vlastnické právo k brownfieldu pozbyl (§ 2040 odst. 2 občanského zákoníku). Pokud by se
žadatel zadlužil a k zajištění tohoto dluhu by převedl vlastnické právo k brownfieldu na věřitele, nebyl by již vlastníkem brownfieldu. Vlastníkem by se stal až
po splacení dlužné částky, k čemuž by vůbec nemuselo dojít.
Pro poskytnutí podpory je však důležité, aby žadatel (resp. příjemce podpory), který se smlouvou o poskytnutí podpory zavázal k dodržování určitých
podmínek, byl trvale vlastníkem (revitalizovaného) brownfieldu a byl povinen a mohl podmínky smlouvy plnit.
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Hl. m. Praha

§ 13

K § 13:
- na konci textu poznámky pod čarou č. 1, v souladu s čl. 68 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, doplnit slova
„ze dne 25. 3. 1957, uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie pod č. C 115/2008“

Vysvětleno
V případě Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unii se citace v navrhované podobě neuvádí.

D

K § 13:
- ve třetím odstavci slova „podle odstavce 1 a 2“ nahradit slovy „podle odstavců 1 a 2“

D

k § 2odst. 1 písm. a) až c) a f), § 5 odst. 2 písm. l) a m), § 6 písm. j) a § 10 odst. 1 písm. e):
Vysvětleno
- normativní odkaz, v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, doplnit odkazem na poznámku pod
čarou a v ní uvést úplnou citaci příslušného právního předpisu nebo jeho ustanovení
Nepovažujeme použití poznámky pod čarou s úplnou citací příslušného právního předpisu za nutné ani za vhodné. Použití zobecněného názvu právního
předpisu považujeme v uvedených případech za dostatečně jednoznačné.

Hl. m. Praha

§ 5 odst. 2
písm. f) a § 6
písm. d)

D

k § 5 odst. 2 písm. f) a § 6 písm. d):
- slova „podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo § 2 odst. 3 písm. a)“ nahradit slovy „podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo
odst. 3 písm. a)“

Hl. m. Praha

§ 5 odst. 2
písm. p)

D

k § 5 odst. 2 písm. p):
- slova „podle písmene n) a o)“ nahradit slovy „podle písmen n) a o)“

Hl. m. Praha

§ 13

Hl. m. Praha

§ 2 odst. 1
písm. a) až c) a
f), § 5 odst. 2
písm. l) a m), §
6 písm. j) a §
10 odst. 1
písm. e)

39

40

38

D

Akceptováno

Vysvětleno
Pokud je odkaz na určité ustanovení proveden až na úroveň písmena (pododstavce), je v případě současného odkazu na jiný odstavec téhož paragrafu
potřeba zmínit i číslo paragrafu. Obdobné by platilo i v případě bodu a písmena (pododstavce).
Akceptováno

41

Hl. m. Praha

§ 6 písm. e)

D

Vysvětleno
k § 6:
- u písmene e) slova „podle § 2 odst. 2 písm. b) nebo § 2 odst. 3 písm. b)“ nahradit slovy „podle § 2 odst. 2
Pokud je odkaz na určité ustanovení proveden až na úroveň písmena (pododstavce), je v případě současného odkazu na jiný odstavec téhož paragrafu
písm. b) nebo odst. 3 písm. b)“
potřeba zmínit i číslo paragraf. Obdobné by platilo i v případě bodu a písmena (pododstavce).

42

Hl. m. Praha

§ 6 písm. e)

D

k § 6:
- u písmene i) slova „tohoto nařízení“, v souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, vypustit

Akceptováno
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K § 11
Doporučujeme na konci odstavce 2 za slovo „výši“ doplnit slova „uvedené ve smlouvě o poskytnutí úvěru“.

43

MD

§ 11

D

Současně doporučujeme doplnit úpravu, podle které by bylo možné v době splácení úvěru na odůvodněnou
žádost příjemce upravit výši měsíční splátky při dodržení podmínky, že by nebyla překročena doba splácení
úvěru podle § 11 odst. 1.
Odůvodnění:
První doplnění doporučujeme z důvodu, aby bylo zřejmé, kde bude výše měsíčních splátek stanovena.

Vysvětleno
ad 1: Není možné výši měsíční splátky určit již ve smlouvě o poskytnutí úvěru, neboť bude tato výše odvozena od celkové částky, která byla skutečně
příjemcem podpory ve formě úvěru čerpána – např. úvěr bude poskytnut ve výši 2.000.000 Kč, příjemce podpory však vyčerpá pouze 1.600.000 Kč z této
podpory, neboť zvládne vysoutěžit stavební práce levněji, než předpokládal. Běžná praxe SFPI je taková, že je výše splátek určena splátkovým kalendářem,
který se stává součástí smlouvy až poté, co je ukončeno čerpání úvěru. Výše splátek je určena objemem skutečně čerpané podpory ve formě úvěru a dobou,
po kterou chce příjemce podpory úvěr splácet, max. však dobou uvedenou v nařízení vlády.

ad 2: Připomínkové místo nepředložilo, které okolnosti má přesně na mysli. Příjemcem podpory bude územní samosprávný celek, u které nemůže v praxi
dojít k naplnění a opodstatnění obdobných podmínek, jako např. u FO nebo firmy vykonávající podnikatelskou činnost. Této připomínce tedy nelze bez
Druhé doplnění směřuje k tomu, že v období 10 let, kdy musí být úvěr splacen, může dojít na straně žadatele k
dalších informací vyhovět.
různým okolnostem, které neumožní dodržet původně ujednané měsíční splátky. Z toho důvodu se jeví
praktické, aby v návrhu byla upravena i možnost změny původně stanovených měsíčních splátek.
K § 12 odst. 1
Doporučujeme na konci odstavce 1 doplnit větu „Na občanském vybavení nesmějí být prováděny stavební
úpravy, které by byť částečně omezovaly jeho plánované využití dle věty první.“
44

MD

§ 12 odst. 1

D
Odůvodnění:
Doplnění je navrhováno s cílem zachovat účel občanského vybavení, pro který byly finanční prostředky
poskytnuty, a to alespoň minimálně po stanovenou dobu udržitelnosti a ve stejném rozsahu, jak bylo
plánováno při stanovení výše podpory žadateli.

Vysvětleno
Doplnění následujícího nám přijde nadbytečné. Příjemce podpory musí po dobu 10 let provozovat na revitalizovaném brownfieldu plánované
nehospodářské využití, na které podporu získal. To vylučuje také možné stavební úpravy, které by naplnění této podmínky bránily.

Nad rámec návrhu

45

MD

obecně

D

46

MF

§ 2 odst. 1

D

V souvislosti s možností užití poskytované podpory v rámci revitalizace brownfieldů dle § 3 odst. 1 písm. f) k
odstranění nebo částečnému odstranění pozemní komunikace upozorňujeme, že by se mohlo jednat o místní
komunikace nebo účelové komunikace (přístupové cesty ke zrušeným areálům), které mohly být v minulosti Vysvětleno
financovány formou příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury, u nichž ještě nemusela uplynout
vyžadovaná doba udržitelnosti, která byla původně také 10 let (následně zkrácena na 8 let, nyní 5 let).
Žadatel je povinen dodržovat podmínky v době udržitelnosti u projektů, na něž získal podporu a případné změny nahlásit poskytovateli podpory. Je
nadbytečné, aby tato podmínka byla součástí předkládaného nařízení.
V těchto případech by mělo být žadatelům o podporu stanoveno, aby v případě záměru na revitalizaci
brownfieldu, jehož součástí je odstranit nebo částečně odstranit takovou pozemní komunikaci, byl o tomto
informován Státní fond dopravní infrastruktury.
5. K § 2 odst. 1 - pokud mají být splněny obě charakteristiky brownfieldů současně, je třeba v písmeni d) na
konci bodu 1 čárku nahradit spojkou "a". V písmeni i) doporučujeme za slovo "činnost" doplnit slovo "podle",

Akceptováno
Vysvětleno

47

MF

§ 5 odst. 1
písm. c)

D

Územní samosprávný celek sice nemůže být podroben insolvenčnímu řízení, ale definice úpadku uvedená v insolvenčním zákoně je použitelná i pro územní
samosprávné celky. Na základě této připomínky bude v normativním textu výslovně uvedeno, že se jedná o "úpadek" ve smyslu § 3 insolvenčního zákona.
6. k § 5 odst. 1 - podle § 4 odst.. může být žadatelem o poskytnutí podpory pouze územní samosprávný celek. Zároveň bude uvedeno, že žadatelé v žádosti prohlásí, že v úpadku nejsou.
Není nám jasné, jak bude posuzováno, zda je či není tento subjekt v úpadku, neboť insolvenční zákon se mj.
nevztahuje i na územní samosprávné celky (viz § 6 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona),
Ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) bude znít "není nebo v posledních 3 letech před podáním žádosti nebyl v úpadku ve smyslu § 3 insolvenčního zákona a ani
mu takový úpadek nehrozí,".
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. r) bude znít "prohlášení žadatele, že není nebo v posledních 3 letech před podáním žádosti nebyl v úpadku ve smyslu § 3
insolvenčního zákona a ani mu takový úpadek nehrozí".
Vysvětleno

48

MF

§ 5 odst. 2

D

49

MK

odůvodnění zvláštní část

D

50

Moravskoslezsk
ý kraj

§ 10

D

7. k § 5 odst. 2 - Na konci jednotlivých písmen je třeba středník nahradit čárkou. Písmeno j) je třeba
reformulovat tak, aby neobsahovalo neoznačený text v závěru (např. "j) příjemce podpory bude až do
dokončení revitalizace brownfieldu jeho jediným vlastníkem, a to ....").

Podle čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády se texty pododstavců nebo bodů oddělují středníkem, pokud se jedná o samostatné věty v jazykovém
(nikoliv legislativním) smyslu. Předmětné pododstavce (písmena) jsou v jazykovém smyslu samostatnými větami. Nejedná se o pouhé části vět (resp.
souvětí), ale o celé, samostatné věty (resp. souvětí), které jsou srozumitelné a jazykově úplné i bez úvodní části ustanovení.

Ke zvláštní části důvodové zprávy k § 2
Text na str. 17 dole týkající se vysvětlení pojmu „stavba, zařízení nebo pozemek pro kulturu“ doporučujeme
uvést ve znění „kulturu – jedná se o různorodou skupinu typů občanského vybavení včetně těch, jež poskytují Akceptováno
veřejné kulturní služby; může se jednat např. o divadlo, kino (včetně letního kina), knihovnu, galerii, muzeum,
skanzen, koncertní nebo taneční sál,“.
Doporučujeme mezi uznatelné náklady zařadit i pořízení projektové dokumentace.
Vysvětleno
Odůvodnění: Projektová dokumentace bývá velmi objemným výdajem územního rozpočtu zejména u malých
obcí a nezbydou pak následně finance na pořízení stavby.

Viz. vypořádání připomínky č. 19
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51

52

53

54

Doporučujeme vypustit tento pojem. Není jednoznačné, kdo a jak se bude posuzovat, zdali se jedná o stavbu
či zařízení dle SZ.

Moravskoslezsk
§ 2 odst. 2 a 3
ý kraj

D

Moravskoslezsk
ý kraj

§ 3 odst. 1

D

Moravskoslezsk
ý kraj

§ 5 odst. 2
písm. f)

Moravskoslezsk
ý kraj

§ 5 odst. 2
písm. s)

Odůvodnění: Zařízením dle § 3 odst. 2 stavebního zákona jsou i informační či reklamní panely, tabule, pokud
nejde o stavbu podle § 2 odst. 3. Zařízení o celkové ploše větší než 8m2 se považuje za stavbu pro reklamu.
Doporučujeme mezi účely podpory zařadit i náklady spojené s asanací území, jelikož není zřejmé, jestli je tato
akce uznatelným nákladem. Touto zátěží trpí značná část brownfieldů.

55

Posouzení, zda se jedná o stavbu či zařízení podle stavebního zákona, bude na základě ustanovení stavebního zákona a relevantní judikatury provádět SFPI
při zpracování žádosti o podporu.
Vysvětleno
viz. vypořádání připomínky č. 14
Vysvětleno

D

Jmenované paragrafy nekorespondují se současným zněním stavebního zákona. Považujeme je za velmi
zmatečné.

D

Doporučujeme upravit/zmírnit podmínku, která říká, v rámci revitalizace brownfieldu dojde k odstranění nebo
Vysvětleno
opravě všech staveb, které jsou součástí brownfieldu u staveb, které v době podání žádosti nejsou způsobilé
sloužit svému původnímu účelu a nejsou využívány.
Překladatel se snaží podporu cílit na nefunkční areály, cílem by měla být komplexní revitalizace území. Stanovená podmínka se snaží zamezit tomu, aby byl
za brownfield považován areál, ve kterém je většina budov funkčních a využitých a žadatel má záměr zrevitalizovat např. volný sklad, který se v areálu
Odůvodnění: Obce, které se snaží s brownfieldem nebo zařízením, které je součástí brownfieldu, něco na
nalézá. Žadatel o podporu si může vymezit pozemek pro účely podpory tak, aby se na nich nacházely pouze budovy, které chce revitalizovat. Musí se ale
vlastní náklady dělat a částečně ho využívat (vyměnili okna, opravili střechu apod.) jsou z možnosti využít
jednat o souvislé území.
prostředky Fondu vyloučeny. Zmínění této podmínky či upřesnění by vedlo k efektivnějšímu čerpání Fondu.
Doporučujeme prodloužit termíny, resp. stáří či platnost, u požadovaných stanovisek, posudků aj. o několik
měsíců.

Moravskoslezsk § 6 písm. k) a
ý kraj
jiné

Vysvětleno

D

Odůvodnění: Pokud má být žádost schválená patřičnými orgány územního celku (nejčastěji zastupitelstvem),
tak staří dokumentů nanejvýš 3 měsíce je velmi šibeniční, jelikož např. zastupitelstvo kraje zasedá cca jednou
za 3 měsíce.

Nejedná se o odkazy na stavební zákon (to by za uvedením paragrafu, odstavce a písmena následovala slova "stavebního zákona"), ale o odkazy na
předmětná ustanovení (návrhu) nařízení vlády.

Akceptováno
Stanovisko inženýrského geologa bude moci být staré až 6 měsíců, znalecký posudek, kterým je zjištěna obvyklá cena kupovaného brownfieldu nebo jeho
části, bude moci být starý až 6 měsíců.
Vysvětleno

56

MPO

§ 12 odst. 2

D

K § 12 odst. 2 - dáváme ke zvážení, zda lhůtu 10 let neprodloužit, např. na dvojnásobek, aby se zamezilo
spekulativním převáděním revitalizovaných areálů na jiné osoby, případně podmínit zcizení nebo zatížení
revitalizovaných prostor právem jiných osob souhlasem Fondu, příp. jiného příslušného dozorového orgánu.

57

MPO

§ 14

D

K § 14 - za účelem eliminace rozdílného přístupu k jednotlivým žadatelům ze strany Fondu do ustanovení
navrhujeme doplnit, jakým způsobem bude výše smluvní pokuty stanovena.

D

13. K § 14 až 16 - dle našeho názoru není sankcí postiženo jednání spočívající v tom, že revitalizace
brownfieldu vůbec nebude zahájena, doporučujeme proto toto jednání do ustanovení doplnit.

Předkladatel uznává argument, že by bylo na základě tohoto možno lhůtu prodloužit. Zároveň se ale jedná o kompromis toho, jaký závazek si je na sebe
obec schopná vzít (ze zkušenosti z jiných programů víme, že i závazek 10 let je někdy pro obce důvodem, proč o podporu nežádají). Zároveň poskytovatel
podpory nemá kapacitu kontrolovat podmínky podpory ve lhůtě delší 10 let.
Vysvětleno
Poskytovatel podpory stanovuje výši pokuty ve smlouvě o podpoře. Její výše je zpravidla stanovena jako součet určité fixní částky a určitého procenta z
celkové výše podpory. Jedná se o zavedenou a ověřenou praxi SFPI, která nečiní aplikační potíže.
Vysvětleno

58

MPO

§ 14 až 16

Za stěžejní termín je bráno dokončení revitalizace brownfieldu a zahájení jeho provozu do 6 let od uzavření poslední smlouvy. Nebylo stanoveno datum, do
kdy má být revitalizace zahájena z důvodu možného zpoždění realizace zakázky nebo dalších okolností, které mohou realizaci zakázky zpozdit.
Vysvětleno

59

MPO

§ 2 odst. 1
písm. d) bod 2

D

Definice brownfieldu je velmi problematická a bohužel její exaktnější podoba na úrovni celé ČR chybí. Odkaz na nezpůsobilost využití k původnímu účelu je
1. k § 2 odst. 1 písm. d) bod 2. - definici brownfieldu doporučujeme upravit a upřesnit. Máme za to, že
za nás kompromisem mezi původním využitím stanovený příslušným dokumentem (územním plánem, katastrální mapou) a konkrétním stavem lokality, kdy
navržená definice je příliš široká a v praxi tak mohou vyvstat výkladové potíže, pokud se jedná o vymezení
tato nemožnost dalšího využití nemusí být dána pouze fyzickým stavem budov, ale také dalšími faktory souvisejícími s hospodářskou a společenskou
pojmu „nezpůsobilé svému původnímu účelu“. Dále dáváme ke zvážení, zda by definičním znakem, spíše než
transformací.
nevyužívání v době podání žádosti, nemělo být dlouhodobé nevyužívání ke svému původnímu účelu.
Prokazování doby nevyužívání nemovitosti je z našeho pohledu problematické, proto postačí, pokud budova nebude využívaná v době podání žádosti.

60

61

62

MPO

MPO

MPO

k § 2 odst. 1 písm. e) - z důvodu odstranění pochybností doporučujeme do návrhu nařízení doplnit
vysvětlení pojmu „příjemce podpory“, který je v tomto ustanovení zmiňován. Zejména považujeme
za nutné objasnit, zda se vždy bude jednat o osobu totožnou s osobou žadatele.

Vysvětleno

D

3. k § 2 odst. 1 písm. i) - za slovo „činnost“ doporučujeme vložit chybějící slovo „podle“.

Akceptováno

D

Vysvětleno
4. k § 3 - uvedené ustanovení navrhujeme upravit tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že účelem poskytování
podpory ze státního rozpočtu je komplexní revitalizace brownfieldů, nikoliv jen jejich částečné změny (opravy
Dle textu nařízení je v §2 odst.. 1 písm.) brownfield vymezen jako pozemek/pozemky, na nichž se nacházejí stavby, které nejsou způsobilé sloužit svému
a úpravy jednotlivých částí). Dále toto ustanovení doporučujeme provázat s ustanovením § 12, z něhož
původnímu účelu. Úprava nebo oprava musí být taková, aby bylo možné podpořenou infastrukturu využívat pro účely občanského vybavení. Z pohledu
vyplývá, že účelem podpory je vybudování občanského vybavení definovaného v § 2 odst. 1 písm. e).
předkladatele je text nařízení dostatečně specifikuje cíl zrevitalizovat nefunkční a nevyužité objekty pro účely občanského vybavení.

§ 2 odst. 1
písm. e)

D

§ 2 odst. 1
písm. i)

§3

Z pohledu předkladatele není pochyb o tom, že příjemce podpory je totožný s osobou žadatele a není nutné toto více v návrhu nařízení specifikovat.
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Akceptováno částečně

63

MPO

§ 5 odst. 2
písm. i)

D

Věcnými právy k věci cizí jsou podle OZ věcná břemena (služebnost, užívací právo, požívací právo, reálná břemena), právo stavby, zástavní právo a
5. k § 5 odst. 2 písm. i) - domníváme se, že by podmínkou pro získání podpory podle navrhované právní úpravy
zadržovací právo. Věcná břemena jsou v § 5 odst. 2 písm. h) [původně písm. i)] upravena, stejně jako právo stavby a zástavní právo. Zadržovací právo není
měla být neexistence nejen služebností, které by bránily revitalizaci brownfieldů, ale i jiných věcných práv a
relevantní, neboť jeho předmětem může být pouze movitá věc. V tomto ohledu tedy není třeba doplňovat žádná další věcná práva k věci cizí.
právních závazků (jako např. nájemních nebo podnájemních smluv).
Ustanovení § 5 odst. 2 písm. h) [původně písm. i)] bude doplněno o bod ve znění:
"není brownfield ani jeho část předmětem plnění závazku, který by bránil v užívání občanského vybavení, které má vzniknout revitalizací brownfieldu".
Vysvětleno

64

65

66

MPO

MPO

§ 5 odst. 2
písm. j)

§ 5 odst. 2
písm. n)

D

6. k § 5 odst. 2 písm. j) - toto ustanovení je podle našeho názoru nutné provázat s ustanovením § 12 odst. 2, z
něhož vyplývá zákaz převodu vlastnického práva k brownfieldu po dobu 10 let od uvedení posledního
občanského vybavení vzniklého revitalizací brownfieldu do provozu.

D

Akceptováno
7. k § 5 odst. 2 písm. n) - navrhujeme prodloužit povinnost pojištění revitalizovaného brownfieldu minimálně
na dobu, po kterou nesmí být prostor zcizen. Ochrana vynaložených prostředků ze státního rozpočtu a
Ustanovení § 12 odst. 4 bude přeformulováno takto:
veřejných rozpočtů formou sjednaného pojištění by sice v současné době již měla být samozřejmostí, ale nelze "(4) Pojištění podle § 5 odst. 2 písm. m) a n) musí trvat až do konce doby podle odstavce 2 nebo do splacení úvěru, připadne-li na den pozdější, a musí být
na to, že se tak vždy stane, zcela spoléhat.
sjednáno tak, aby v případě pojistné události pojistné plnění krylo vzniklou škodu nejméně ve výši čerpané podpory a bylo v této výši vyplaceno ve prospěch
Fondu."

D

9. k § 6 obecně - upozorňujeme, že pořízení některých náležitostí žádosti, jako např. projektové dokumentace,
posudků nebo pojištění stavby je nákladnou a časově náročnou záležitostí. Žadatel (tj. kterákoliv obec nebo
Vysvětleno
kraj) však nemá při podání žádosti žádnou jistotu, že mu bude podpora poskytnuta, což může vést k neochotě
zejména menších základních územních samosprávních celků žádost zpracovávat a podávat. Doporučujeme
Při rozhodnutí o přidělení prostředků musí mít poskytovatel podpory relevantní a komplexní informace o plánované investici, aby mohl správně rozhodnout
proto tuto skutečnost důkladně zvážit a návrh upravit tak, aby předem ze systému poskytování předmětné
o tom, zda splňuje cíl programu. Bez odevzdání relevantních příloh včetně stanovisek a projektové dokumentace není možné toto rozhodnutí učinit.
podpory nebyli vyloučeni ti žadatelé, kteří nebudou chtít riskovat, že tato investice bude neudělením podpory
(zejména pak z důvodu, že Fond již žádné peněžní prostředky mít nebude - viz § 8 odst. 1 návrhu) zmařena.

MPO

§6

67

MPO

§ 6 písm. a)
bod 1

D

68

MPO

§ 9 odst. 1

D

69

MPO

odůvodnění zvláštní část

D

70

MPSV

§ 2 odst. 1
písm. d) bod 2

D

Ustanovení § 5 odst. 2 písm. j) řeší dobu do dokončení revitalizace brownfieldu a na vymezení této doby navazují také § 5 odst. 2 písm. k) a l). Jakmile je
revitalizace dokončena, tj. z brownfieldu se stane revitalizovaný brownfield [§ 2 odst. 1 písm. j)], nastupuje povinnost podle § 12 odst. 2, která trvá až po
dobu 10 let od uvedení posledního občanského vybavení do provozu. Uvedené dvě doby tedy na sebe navazují.

Akceptováno částečně
8. k § 6 písm. a) bod 1. - za slovo „číslo“ doporučujeme vložit slovo „osoby“ ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Dále doporučujeme doplnit, co se rozumí identifikací
Vložením slova "osoby" bude dosaženo souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé údaje pro
osob, tj. jaké údaje musí být o těchto osobách sděleny, aby byly tyto osoby dostatečně identifikovány.
identifikaci osob nebudou uváděny z důvodu zachování co největší jednoty s prováděným zákonem.
Vysvětleno
10. k § 9 odst. 1 - z důvodu předcházení pochybností doporučujeme do textu ustanovení doplnit, že částka 50
mil. Kč je určena pro jednoho žadatele. Dále za vhodné považujeme, aby bylo upřesněno, zda lze u jednoho
Domníváme se, že je z textu jasné, že podpora je určena pro jednoho žadatele. Možnost kombinace úvěru a dotace je uvedena ve vymezení pojmů v §2
žadatele kumulovat podporu v podobě dotace i úvěru.
odst.. 1 písm. g.
Vysvětleno
14. Text odůvodnění jednotlivých ustanovení doporučujeme upravit tak, aby nebyl pouze opisován text
návrhu nařízení, ale byl vysvětloval obsah ustanovení, jejich účel a smysl.
Děkujeme za uplatněnou připomínku, bereme na vědomí.
Akceptováno částečně
K § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2
V textu ustanovení je třeba za slova „inženýrské sítě“ vložit čárku a slovo „které“.

Vložena čárka, ale nikoliv slovo "které". V definici nám jde o stavby, které jsou součástí území, nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a v době
podání žádosti nejsou využívány. Z těchto staveb je pak určena výjimka v podobě pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, oplocení, opěrné zdi a inženýrské
sítě.

Vysvětleno

71

MPSV

obecně

D

Obecně
Pojem „brownfield“ je vytvořen pouze pro účely tohoto nařízení, aniž by měl jakoukoli oporu v zákoně č.
211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, či jinde. Použití tohoto výrazu
přímo v textu, případně předpisu, považujeme za krajně nevhodné i z legislativního hlediska a v této
souvislosti upozorňujeme na čl. 40 odst. 4 Legislativních pravidel vlády.
Vláda je přitom podle tohoto zákona oprávněna stanovit podmínky použití peněžních prostředků pouze k
účelům, které jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f).
Zákon č. 211/2000 Sb. rovněž neobsahuje zmocnění pro omezení výměry nebo stanovení podílu území tak, jak
je u tzv. brownfieldu činěno.

Zákon č. 211/2000 Sb. ve svém § 3 odst. 1 písm. l) stanoví:
"Peněžní prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze použít pouze na území České republiky (…) ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru
zaměřených na revitalizaci území, včetně projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov, (...)".
Navrhované nařízení vlády stanoví podmínky použití prostředků státu na revitalizaci brownfieldů jako určitého typu území podle § 3 odst. 1 písm. l) zákona
č. 211/2000 Sb. Jiným nařízením vlády může být v budoucnu stanoveno použití prostředků státu na jiný typ území nebo pro jiné účely.
Pojem "brownfield" je srozumitelný širší veřejnosti a používá se zejména ve vztahu k architektuře, urbanismu a územnímu plánování. Toto slovo přejaté z
cizího jazyka nelze dost vhodně nahradit původním českým výrazem. Slova "bývalý průmyslový areál" a obdobné formulace nelze pro zavedení pojmu použít
kvůli různorodosti brownfieldů – jde nejen o bývalé průmyslové areály, ale také o bývalé areály zemědělské, vojenské, těžební, lékařské atd. Podmínky
stanovené čl. 40 odst. 4 pro použití cizích slov proto považujeme za splněné.

72

MV

§ 2 odst. 1
písm. d) bod 2

D

K § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2:
Před slovy „nejsou způsobilé sloužit“ navrhujeme doplnit chybějící čárku.

Akceptováno

73

MV

§ 2 odst. 1
písm. i)

D

K § 2 odst. 1 písm. i):
Doporučujeme doplnit předložku „podle“ za slovy „zahrnující vždy činnost“.

Akceptováno
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Vysvětleno
74

75

76

MV

MV

Mze

§ 5 odst. 1
písm. c)

obecně

obecně

D

D

D

77

MZe

odůvodnění obecná část

D

78

MZe

příloha č. 1

D

79

MŽP

odůvodnění zvláštní část

D

80

81

SMOČR

SMOČR

§ 10

§ 2 odst. 1
písm. e) bod 2

D

D

K § 5 odst. 1 písm. c):
Doporučujeme za slovo „rozhodnutí“ doplnit slova „nebo vedena exekuce“.

Pojem "výkon rozhodnutí" v sobě zahrnuje jak soudní výkon rozhodnutí, tak exekuci podle soudního řádu, správní exekuci a daňovou exekuci. Veškeré
exekuce jsou tak výkonem rozhodnutí.

Obecně:
Návrh užívá nejednotně dikci „v době podání žádosti“ [např. ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b), Akceptováno
§ 5 odst. 2 písm. i)] a „ke dni podání žádosti“ [např. ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) a písm. h) bod 2, § 7 odst. 2
písm. d)]. Domníváme se, že pro takové rozlišování není věcný důvod a dikci doporučujeme sjednotit, přičemž Sjednoceno na "ke dni podání žádosti".
za přesnější považujeme „ke dni podání žádosti“.
Vysvětleno
Organizační složky státu mají jiné možnosti financování rekonstrukce majetku, než je rozpočtová kapitola MMR/SFPI. Národní strategie regenerace
Máme za to, že obdobný program k odstraňování staveb by byl užitečný i pro některé organizační složky státu,
brownfieldů 2019-2024 ukládá Ministerstvu průmyslu a obchodu a agentuře úkol prověřit veřejné registry evidence majetku (např. Českých drah, Armády
v jejichž vlastnictví se nacházejí nemovitosti, které jsou nedostatečně využívány nebo zanedbány. Dáváme
ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) a nemovitosti splňující definici brownfieldů zařadit do Národní databáze brownfieldů. základě toho
proto ke zvážení vytvoření programu i pro tyto subjekty.
může stát k problému přistoupit systematicky.

Vysvětleno
V obecné části odůvodnění, v písmenu D je uvedeno, že se předpokládá realizace 170 projektů v letech 2021 –
2023, při navrhované alokací 2,7 mld. Kč, s průměrnou velikostí projektu 20 mil. Kč. Doporučujeme ověřit
Jak je uvedeno v poznámce u této části odůvodnění, částkou 20 mil. Kč se myslí celkové náklady na jeden projekt i se spoluúčastí žadatele. Výše podpory z
správnost uvedených údajů.
prostředků Fondu je zprůměrována na 16 mil. Kč a pokrývá 80 % nákladů (kombinace úvěru ve výši 40 % a dotace ve výši 40 %). Při tomto zprůměrování je
možné z alokace 2,7 mld. Kč podpořit zhruba 170 projektů.
V názvu přílohy k nařízení vlády doporučujeme slova „nebo úvěru" zrušit.
Akceptováno
Podle § 9 odst. 3 návrhu činí maximální výše úvěru 40% celkových nákladů na revitalizaci a koupi brownfieldu
bez ohledu na území, kde se nachází.
Do Odůvodnění k § 2 odst. 1 doporučujeme uvést, že: Brownfieldem nejsou plochy, které byly odňaty ze
Akceptováno
zemědělského půdního fondu s povinností následné rekultivace.
Z návrhu vyplývá, že projektová dokumentace bude neuznatelným nákladem – navrhujeme, aby byla
projektová dokumentace uznatelným nákladem.
Odůvodnění:
Neuznatelná projektová dokumentace může být významnou překážkou pro mále obce, které by byly v tomto
případě výrazně zatíženy a mohlo by se jednat o důvod, proč o dotace nebudou žádat.
Tato připomínka je doporučující.
K § 2 Vymezení pojmů, odst. 1 písm. e) bod 2 – navrhujeme doplnit k vymezení „kultura“ další možné využití
pro „společenské a spolkové účely“. Dále navrhujeme doplnit o další možné využití pro „bydlení“.
Odůvodnění:
Tímto je myšleno poskytnutí revitalizovaného brownfieldu jako zázemí organizacím a spolkům, které
nevykonávají činnost dle školského zákona nebo zákona o sociálních službách. Zajištění obecního bydlení je v
současnosti jeden z nástrojů, kterým obec ovlivňuje jeho kvalitu a cenu v rámci svého území. Lze teoreticky
vztáhnout k možnosti zajištění úvěrů pro obecní bydlení či dotace na sociální byty v rámci SFRB, toto však
nepovažujeme za rozpor.
Tato připomínka je doporučující.

Vysvětleno
Viz vypořádání připomínky č. 19

Akceptováno částečně
Spolková činnost byla mezi možné budoucí využití doplněna.
Bydlení není z podstaty věci nehospodářské využití lokality (jedná se o nabízení služby na trhu), nelze ho podpořit mimo rámec veřejné podpory a tudíž ani
předkládaným nařízením. K podpoře sociálního a dostupného bydlení lze využít program Výstavba, který rovněž spravuje SFPI.

Vysvětleno
82

SMOČR

§ 5 odst. 2
písm. f)

D

K § 5 Podmínky poskytnutí podpory odst. 2 písm. f) – navrhujeme vypuštění zmiňovaného písm. f).
Odůvodnění:
Jedná se o nárůst administrativní a finanční náročnosti zpracování žádosti o podporu.
Tato připomínka je doporučující.

D

K § 5 Podmínky poskytnutí podpory odst. 2 písm. g) – navrhujeme umožnit v případě opakovaného podání
žádosti o podporu žádat na stavby již zahájené.
Odůvodnění:
Může se jednat o provedení nezbytných prací k zajištění stavby, jejího havarijního stavu, sanace, statické
zajištění, která mohou být neodkladná z důvodu zabránění další degradace stavby.
Tato připomínka je doporučující.

Z důvodu efektivního využití veřejných prostředků poskytovatel podpory požaduje, aby byly podpořeny projekty, které splňují cíle programu a definici
brownfieldu v rámci předkládaného zařízení. Dle této definice se brownfieldem rozumí: "stavby, které jsou součástí území, s výjimkou pozemní komunikace,
dráhy, vodní cesty, oplocení, opěrné zdi a inženýrské sítě nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a v době podání žádosti nejsou využívány".
Žadatel tedy musí doložit tuto podmínku, aby mohl správce programu posoudit, zda se jedná o brownfield.
Akceptováno částečně

83

84

SMOČR

SMOČR

§ 5 odst. 2
písm. g)

§ 5 odst. 2
písm. h)

D

K § 5 Podmínky pro poskytnutí podpory odst. 2 písm. h) je uvedeno, že kupní cena při koupi brownfieldu má
být nižší nebo rovna ceně obvyklé zjištěné na základě znaleckého posudku, který není ke dni podání žádosti
starší než 3 měsíce. Z našeho pohledu by bylo vhodnější připustit i vyšší kupní cenu, než je znalecký posudek,
kdy výdaje nad rámec znaleckého posudku by byly nezpůsobilým výdajem a byly by hrazeny z vlastních
prostředků žadatele.
Odůvodnění:
Navrhovaná varianta by umožnila rozšířit množství projektů, které mohou být podpořeny.
Tato připomínka je doporučující.

Cílem podpory má být motivovat vlastníka nebo budoucího vlastníka nemovitosti k tomu, aby revitalizace realizoval a aby se stále jednalo o brownfield dle
definice v §2. Z toho důvodu v textu nařízení zůstává povinnost zahájit revitalizaci až po podání žádosti.
Povolené jsou udržovací práce na objektech před podáním žádosti. Do textu odůvodnění byl přidán následující text: "Udržovací práce na objektech, které
byly realizovány před podáním žádosti o podporu a nejsou součástí předkládané projektové dokumentace, tzn. byly realizovány individuálně za účelem
udržení daného stavu nemovitosti, nejsou považovány za započetí akce."
Akceptováno
Vypuštěn § 5 odst. 2 písm. h) bod 2, do § 10 vložen nový odstavec 2 v tomto znění:
"(2) Přesahuje-li kupní cena brownfieldu nebo jeho části obvyklou cenu zjištěnou znaleckým posudkem podle § 7 odst. 2 písm. d), je způsobilým nákladem
na koupi brownfieldu pouze částka ve výši takto zjištěné obvyklé ceny. Náklady na daň z přidané hodnoty podle odstavce 1 písmene e) související s koupí
brownfieldu jsou v takovém případě způsobilým nákladem pouze ve výši, kterou by daň z přidané hodnoty dosahovala, kdyby se kupní cena brownfieldu
rovnala takto zjištěné ceně obvyklé."
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SMOČR

SMOČR

§ 5 odst. 2
písm. n), o), p)

§ 7 odst. 1
písm. f)

D

K § 5 Podmínky pro poskytnutí podpory odst. 2 písm. n), o), p) – navrhujeme umožnit nahrazení komerčního
pojištění (ačkoliv to zde takto explicitě uvedeno není, vycházíme z obecné formulace) jiným zajišťovacím
nástrojem, např. pojistným fondem, kde bude zaručena výše pojistného krytí škody pro případy živelní
pohromy apod. v hodnotě předmětu podpory. Vyplacení pojistného plnění ve prospěch Fondu by v tomto
případě bylo stanoveno smlouvou o poskytnutí podpory.
Odůvodnění:
V případě komerčního pojištění se jedná o nárůst administrativní a finanční náročnosti záměru.
Tato připomínka je doporučující.

D

K Investičnímu záměru § 7 odst. 1 písm. f) – Jedním z bodů, který je z našeho pohledu požadován zbytečně
podrobně je § 7 odst. 1 f).
Investiční záměr obsahuje popis plánovaného využití jednotlivých staveb a zařízení vzniklých, upravených
nebo opravených při revitalizaci brownfieldu a plánovaného využití nezastavěného území brownfieldu
upraveného v rámci revitalizace brownfieldu;
Odůvodnění:
Takto zpracovaný investiční záměr v určitých případech nedává prostor k možné změně náplně aktivit
revitalizovaného území či nemovitosti (brownfieldu) v době udržitelnosti tj. 10 let. Zejména v současné době,
kdy se potřeby obcí na tyto plochy a nemovitosti v průběhu času mění, může být takovýto závazek překážkou
k podání žádosti o úvěr případně dotaci.
Tato připomínka je doporučující.

D

K§ 9 – navrhujeme navýšit max. výši podpory – popř. rozdělit max. výši dotační podpory a výši podpory ve
formě bezúročného úvěru nechat „volněji“. Zároveň navrhujeme rovněž stanovit minimální výši podpory.
Odůvodnění:
Náš návrh reaguje na rozlehlost a velikost některých brownfieldů a náklady související s jejich revitalizací. V
případě rozlehlých brownfieldů by navrhovaný způsob stanovení výše podpory nemusel být odpovídající.
Tato připomínka je doporučující.

Vysvětleno
Jak připomínkové místo uvádí, v textu nařízení není stanovena forma, jakou má pojištění nabývat. Přesto alternativní formy pojištění nemovitostí
nedoporučujeme. Zároveň nesouhlasíme s tím, že díky komerčnímu pojištění roste administrativní a finanční náročnost záměru. V zájmu vlastníka, jakožto
řádného hospodáře, je max. mírou zajistit, aby jeho investice nebyla zmařena a proti případnému zmaru se pojistit.

Vysvětleno
Pokud má správce programu rozhodnout, zda je předkládaný projekt v souladu s cíli programu, potřebuje k tomu relevantní informace o tom, jaké využití je
na infrastruktuře plánováno. Zároveň dle §12 nařízení musí být "občanské vybavení vzniklé revitalizací brownfieldu využívané v souladu s jeho plánovaném
využitím podle § 7 odst. 1 písm. f) jinak než hospodářsky alespoň pod dobu 10 let od jeho uvedení do provozu."

Akceptováno částečně
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§9

Předkladateli není zcela jasná připomínka: "K§ 9 – navrhujeme navýšit max. výši podpory – popř. rozdělit max. výši dotační podpory a výši podpory ve formě
bezúročného úvěru nechat „volněji“. Celková výše podpory v kombinaci úvěru a dotace je od 70 do 90 % uznatelných nákladů dle kategorie žadatele. Tento
poměr je z pohledu předkladatele kompromisem pro to, aby podpora měla pro žadatele motivační efekt při realizaci investice. Zároveň díky spoluúčasti
žadatele a úvěrové části podpory dojde k efektivnímu podpoře revitalizace území, kdy bude možné podpořit více projektů.
V § 9 odst. 1 byla doplněna min. výše podpory.
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Středočeský
kraj

odůvodnění zvláštní část

§ 7 odst. 1
písm. c)

D

D

K § 10 Čerpání podpory – navrhujeme doplnění důvodové, zda v případě překročení maximální výše podpory
dle míry ze způsobilých výdajů bude krácena dotace, úvěr, nebo obojí stejnou měrou.
Tato připomínka je doporučující.
V § 7 odst. 1 písm. c) návrhu nařízení vlády doporučujeme na konci textu doplnit slova „včetně jejich kvalitní
fotodokumentace“.
Po této úpravě bude písmeno c) znít takto:
„c) popis technického stavu staveb a zařízení, kterých se má revitalizace brownfieldu týkat, včetně jejich
kvalitní fotodokumentace.“.
Odůvodnění:
Vedle slovního popisu je vhodné zdokumentovat a dokladovat skutečný stav staveb a zařízení současně i
prostřednictvím kvalitních fotografií. Pořízení kvalitní fotodokumentace (včetně její elektronické podoby) je
účelné mimo jiné i pro možnost pozdější propagace revitalizace dotčeného brownfieldu i brownfieldů obecně.

Vysvětleno
Příjemci podpory si sami určují, kdy chtějí čerpat dotaci a kdy úvěr. Dává tedy smysl, aby si nejdříve vyčerpali podporu ve formě dotace a až poté podporu ve
formě úvěru.

Vysvětleno
Uznání nemovitosti jako brownfieldu bude probíhat především na základě znaleckého posudku prokazující nezpůsobilost stavby a čestného prohlášení
žadatele o nevyužívání staveb. V §7 odst.. 2) byl doplněn následující text, který umožňuje vyžádat si v případě pochybností další doplňující dokumenty
včetně fotodokumentace: "Pokud je to nutné k ověření skutečností prokazovaných v rámci povinných náležitostí žádosti podle odstavce 1 nebo pokud je to
nutné k ověření dostatečnosti zajištění úvěru, je Fond oprávněn požadovat po žadateli předložení dalších podkladů k prokázání těchto skutečností."

Dotační program je dle našeho názoru velice potřebný. Potřebu dalších případných úprav ukáže čas.
K § 12 - Obecné podmínky použití podpory
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§ 12

D

Je otázkou, jak bude naloženo s infrastrukturou využívanou pro primárně nehospodářské činnosti po uplynutí
doby 10 let. Upozorňuji, že po uplynutí této doby by se následně nemuselo jednat o veřejnou podporu, pokud
by tato infrastruktura byla například prodána za tržní cenu. V případě, že by se změnilo po 10 letech její
primárně nehospodářské využití na hospodářské, může mít taková změna vliv na posouzení přítomnosti
veřejné podpory při financování revitalizace předmětné infrastruktury, neboť nehospodářské/neekonomické
využití předmětné infrastruktury by mělo být zachováno po celou dobu životnosti/odpisu takové
infrastruktury. O veřejnou podporu by se přesto nemuselo jednat, pokud by danou infrastrukturu bylo možné
považovat za lokální povahy (vyloučení znaku ovlivnění obchodu).

Vysvětleno
Předkladatel nařízení si je vědom podmínky, že podpořená infrastruktura musí být provozována mimo rámec veřejné podpory po celou dobu její životnosti.
Není ale v možnostech poskytovatele podpory tuto skutečnost kontrolovat po více než 10 let a zodpovědnost za provoz infrastruktury mimo rámec pravidel
veřejné podpory je na jejím vlastníkovi. K §12 důvodové zprávy byl přidán následující text:
"Nehospodářský charakter činnosti musí být zachován po celou dobu životnosti infrastruktury. Příjemce podpory musí mít na paměti, že pokud by po
uplynutí 10 let měnil nastavený poměr hospodářského/nehospodářského využití překročil svými hospodářskými aktivity 20% roční kapacity, je možné, že se
mohou na infrastrukturu začít vztahovat pravidla veřejné podpory."

Tato připomínka je doporučující.
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§2

§5

D

Ustanovení § 2 je vhodné přehodnotit.
Odůvodnění:
Právní řád je jednotnou stavbou. Jednou zavedené pojmy platí pro celý právní řád. Nedává proto smysl je
znovu opakovat v každém novém předpisu.

D

Ustanovení § 5 je nezbytné přepracovat.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že žadatelem může být pouze obec nebo kraj, podmínky v § 5 nedávají logiku. Kdyby
odůvodnění místo parafrase normativního textu skutečně odůvodnilo jednotlivé právní normy, bylo by to
zjevné již při návrhu.

Vysvětleno
Není zcela zřejmé, ke které definici nebo definicím se připomínka vztahuje. V případě stavby a zařízení jsme považovali za potřebné výslovně uvést, že se
jedná o stavbu a zařízení podle stavebního zákona, a ne podle zákona jiného. U zastavěné plochy muselo dojít k modifikaci definice uvedené ve stavebním
zákoně.
Vysvětleno
Předkladateli není jasné, co konkrétně je nutné na §5 přepracovat. Tento paragraf specifikuje podmínky, které je potřeba dodržet pro to, aby žadatel mohl
získat podporu. Odůvodnění následně konkrétněji specifikuje, co se konkrétními podmínkami myslí.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBTRKMGEL)
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§ 6 písm. e)

D
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V § 6 se písmeno e) zrušuje.
Odůvodnění:
Vysvětleno
Odůvodnění se ani nepokouší odůvodnit smysl této podmínky. Čestné prohlášení je náhradní důkaz (§ 53 odst.
5 NSŘ), zavedený do československého právního řádu zákonem č. 173/1948 Sb., o čestném prohlášení ve
Čestným prohlášením žadatel potvrzuje, že daná budova je v době podání žádosti nevyužívaná. Předkladateli není znám jiný způsob, jak prokazovat
správním řízení. Do právního předpisu tedy nepatří, protože pak neexistuje standardní důkaz, který by mělo
nevyužití budovy než čestným prohlášením žadatele.
nahradit. Čestné prohlášení má sloužit pouze v případě, že jiné důkazy jsou v konkrétním, nikoliv obecném,
případě vyloučeny.
Vysvětleno
Ustanovení § 8 je nezbytné přehodnotit.
Odůvodnění:
Poskytování podpory na základě smlouvy stanoví již prováděný zákone ve svém § 3 odst. 5. Prováděcí nařízení vlády se o tohoto způsobu podpory tedy
Odůvodnění zcela mlčí o tom, proč místo standardního správního rozhodnutí má být dohadována smlouva.
nemůže odchýlit.

D

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále jen „ZZ RIA“):
Doporučujeme v části 6 Přezkum účinnosti regulace ZZ RIA blíže specifikovat termín a indikátory přezkumu.
Ačkoliv předkladatel uvádí, že se „při přezkumu účinnosti regulace doporučuje držet lhůt a sledovat indikátory
stanovené v relevantních koncepčních materiálech a návazných akčních plánech“, doporučujeme vzhledem
k množství koncepčních materiálů a roztříštěnosti problematiky jejich uvedení na jednom místě, k němuž je
možné se zpětně odkazovat.

D

Navrhovaná celková alokace 2,7 mld. Kč vystačí podle důvodové zprávy na cca 170 projektů. V materiálu RIA
se uvádí, že z původních 10 000 až 12 000 brownfieldů zůstává stále nevyužita velká část a další nově vznikají
(str. 41). Uvedená alokace se nám tedy nezdá dostatečná.

D

Podporu je možné využít i na koupi brownfieldu od dosavadních vlastníků. Není zřejmé, jak je zajištěno
omezení rizika možných spekulací současných vlastníků, kteří se tak raději o své nemovitosti nestarají.

Akceptováno
Jelikož tvorba a nastavení programu se váže na Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2021-2022, bude vyhodnocení programu probíhá v
rámci vyhodnocení opatření akčních plánů této strategie.
Zpráva RIA byla doplněna následujícím způsobem: "Konkrétní hodnoty budou stanoveny Akčními plány Strategie regionálního rozvoje, které jsou
zpracovávány na dvouleté období. Tyto indikátory budou také nestaveny v programové dokumentaci, kterou bude schvalovat ministerstvo financí."
Vysvětleno
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obecně

obecně

Program cílí především na specifický segment brownfieldů, které budou následně sloužit pro potřeby občanské vybavenosti. Jedná se ze strany MMR o
pilotní zkušenost s realizací finančního nástroje, jež zatím není pro žadatele ze strany obcí a krajů příliš využíván. Program bude v průběhu realizace
vyhodnocován na základě poptávky a následně může být alokace upravena.
Vysvětleno
Existence podpory má motivovat oprávněné příjemce (obce a kraje), aby investovaly do problematické lokality a přispěly tak k rozvoji svého území. Program
cílí na nehospodářské využití lokality, provozovateli občanského vybavení nebude z jeho provozu plynout zisk, naopak u některých typů využití lze očekávat
nutné provozní náklady. Z tohoto důvodu se domníváme, že realizované projekty přispějí k významnému řešení vnitřního dluhu infrastruktury a občanské
vybavenosti, který byl v mnoha šetřeních zmapován. Z vlastní zkušenosti s existencí dotační podpory na regenerace brownfieldů pro nehospodářské využití,
kterou MMR v letech 2019 a 2020 vyhlašovalo, je zřejmé, že právě výkup nemovitosti je často poslední možností, jak může obec usměrnit vývoj
problematické lokality.

