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V lá d n í n á v r h
ZÁKON
ze dne ... 2019,
kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně
zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdě jších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změ na zákona o Státním fondu rozvoje bydlení
Čl. I
Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991
Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,
zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018
Sb. a zákona č. 307/2018 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona se slova „rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdě jších předpisů“
nahrazují slovy „podpory investic“.
2. V nadpisu části první se slova „ROZVOJE BYDLENÍ“ nahrazují slovy „PODPORY
INVESTIC“.
3. V § 1 odst. 1 větě první se slova „rozvoje bydlení“ nahrazují slovy „podpory investic“.
4. V § 1 odst. 1 větě druhé se slova „rozvoj bydlení v České republice v souladu s koncepcí
bytové politiky schválenou vládou České republiky a udržitelný rozvoj obcí, měst a
regionů v souladu s veřejným zájmem“ nahrazují slovy „udržitelný rozvoj obcí, měst a
regionů, bydlení a cestovního ruchu v souladu s veřejným zájmem a koncepcemi,
strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České
republiky“.
5. V § 1 odst. 7 se slova „, zejména podle zákona o kolektivním investování“ zrušují.
6. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „ze strukturálních fondů Evropských společenství“
nahrazují slovy „z fondů Evropské unie“.
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7. V § 2 odst. 1 písm. h) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
8. V § 2 odst. 1 písm. i) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
9. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.
10. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo
„Finanční“ nahrazuje slovem „Peněžní“.
11. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo dotace“.
12. V § 3 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).
13. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „koupí nebo“ zrušují.
14. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „členských práv a povinností“ nahrazují slovy
„družstevního podílu“ a slovo „účastník“ nahrazuje slovem „žadatel“.
15. V § 3 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) ke krytí části úhrady formou dotace za účelem nabytí družstevního podílu v bytovém
družstvu, stane- li se žadatel nájemcem bytu, kterého se nabytí družstevního podílu týká,“.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
16. V § 3 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) ke krytí části nákladů spojených s řešením bezbariérovosti veřejných prostranství a
budov ve vlastnictví obce nebo kraje formou dotace nebo úvěru,“.
17. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňují písmena i) až o), která znějí:
„i) ke krytí části nákladů spojených s pořízením technického vybavení obcí a
dobrovolných svazků obcí určeného k údržbě veřejných prostranství formou dotace nebo
úvěru,
j) ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na pořízení vybavení do vybraných
budov ve vlastnictví krajů a obcí,
k) ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na vybudování nebo obnovu
1. veřejné dopravní infrastruktury a s ní souvisejících zařízení,
2. veřejné technické infrastruktury,
3. občanského vybavení, kterým jsou zejména stavby a zařízení sloužící pro
vzdělávání, výchovu, sociální služby a péči o rodinu,
4. veřejných prostranství,
5. staveb sloužících pro poskytování služeb ve veřejném zájmu,
l) ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru zaměřených na revitalizaci území,
včetně projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov,
m) ke krytí části nákladů projektů za účelem rozvoje regionů v oblasti cestovního ruchu
formou dotace nebo úvěru,
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n) ke krytí části nákladů formou dotace na zpracování územně plánovacích dokumentací
nebo územně plánovacích podkladů,
o) ke krytí části nákladů formou dotace na zlepšování architektonické a urbanistické
kvality staveb a prostředí vytvářeného výstavbou, včetně pořádání architektonických
a urbanistických soutěží.“.
18. V § 3 odst. 2 písm. d) se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. c)“.
19. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova „, cestovního ruchu a
udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů“.
20. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Činnosti spojené s funkcí Fondu s výjimkou poskytování dotací podle odstavce 1
písm. a), f) a h) až o) může Fond svěřit jiné právnické osobě vybrané podle zákona o zadávání
veřejných zakázek.“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
21. V § 3 odst. 5 a v § 9 se slovo „finančních“ nahrazuje slovem „peněžních“.
22. V § 3 odst. 6 se slovo „finanční“ nahrazuje slovem „peněžní“.
23. V § 4 odst. 3 se slova „do bydlení“ zrušují.
24. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Za účelem ověření údajů, které byly Fondu poskytnuty žadatelem a příjemcem
peněžních prostředků, se Fondu poskytují údaje katastru nemovitostí bezúplatně, a to
prostřednictvím dálkového přístupu.“.
25. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:
„§ 4a
Využívání údajů z informačních systémů veře jné správy
(1) Fond využívá při výkonu své působnosti ze základního registru obyvatel údaje
v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde- li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je- li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Fond využívá při výkonu své působnosti z informačního systému evidence obyvatel
údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
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b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
d) rodné číslo,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Fond využívá při výkonu své působnosti z informačního systému cizinců údaje
v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky,
místo a okres narození,
d) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.
26. V § 5 odstavec 6 zní:
„(6) Výbor Fondu může na návrh ředitele Fondu schválit v průběhu kalendářního roku
nezbytné přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Fondu, nepřesáhnou- li tyto přesuny
v souhrnu za daný kalendářní rok 5 % celkových výdajů stanovených schváleným rozpočtem
Fondu na příslušný kalendářní rok. Další nebo vyšší přesuny schvaluje v případě naléhavé
potřeby na návrh ministra výbor Poslanecké sněmovny, do jehož působnosti patří regionální
rozvoj.“.
27. V § 6 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a skládá se ze 4 zástupců
ministerstva, zástupce Ministerstva financí, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a
zástupce územně samosprávných celků“.
28. V § 6 odst. 2 se věta pátá zrušuje.
29. V § 7 odst. 1 se slova „s pracovním poměrem“ nahrazují slovy „se základním
pracovněprávním vztahem“.
30. V § 7 odst. 2 se slova „pracovněprávním, služebním či obdobném poměru“ nahrazují
slovy „základním pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo v jiném obdobném
vztahu“.
31. § 8 zní:
„§ 8
(1) Výkon členství ve výboru nebo v dozorčí radě Fondu je překážkou v práci z důvodu
výkonu veřejné funkce podle § 201 zákoníku práce. Členům výboru a členům dozorčí rady
přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu
jako zaměstnancům Fondu.
(2) Výši odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Fondu
stanoví vláda usnesením.“.
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Poznámky pod čarou č. 4 až 6 se zrušují.
32. V § 9 se za slovo „podpor“ vkládají slova „. V oblasti bydlení podpory cílí“.
33. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které
znějí:
„(2) Podmínky použití peněžních prostředků ve formě úvěru obsahují alespoň
a) účel úvěru,
b) stanovení okruhu příjemců úvěru,
c) výši úvěru nebo pravidla pro její stanovení,
d) výši úrokové sazby nebo pravidla pro její stanovení,
e) podmínky poskytnutí a použití úvěru,
f) náležitosti žádosti o úvěr,
g) způsob zajištění úvěru a
h) dobu splatnosti úvěru.
(3) Podmínky použití peněžních prostředků ve formě dotace obsahují alespoň
a) účel dotace, nebo účel úvěru, na jehož úroky je dotace poskytována,
b) stanovení okruhu příjemců dotace,
c) výši dotace nebo pravidla pro její stanovení,
d) podmínky poskytnutí a použití dotace a
e) náležitosti žádosti o dotaci.
(4) Podmínky ručení obsahují alespoň
a) účel úvěru, který je ručením zajištěn,
b) stanovení okruhu příjemců úvěru, jejichž úvěr může být zajištěn,
c) rozsah ručení nebo pravidla pro jeho stanovení,
d) způsob zajištění závazků příjemce podle písmene b) vůči Fondu a
e) náležitosti žádosti o zajištění úvěru ručením.“.
34. Za § 9 se vkládají nové § 9a a 9b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 9a
Poskytování peněžních prostředků
(1) Fond oznámí lhůtu pro příjem žádostí nebo den zveřejnění výzvy k podání žádosti o
poskytnutí dotace, úvěru nebo ručení na svých internetových stránkách. Oznámení lhůty pro
příjem žádostí nebo výzva musí být přístupné po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty
pro podání žádosti. Obsahem výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů, lhůta
pro podání žádosti, popřípadě další požadavky, které žadatel musí splnit.
(2) Žádost o poskytnutí podpory obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo- li přiděleno, a
adresu trvalého pobytu, je- li příjemce fyzickou osobou, a je- li tato fyzická osoba
podnikatelem, také identifikační číslo,
b) název, adresu sídla a identifikační číslo, je- li žadatel právnickou osobou, a identifikaci
osob
1. jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako statutární orgán, nebo jednají
na základě plné moci,
2. s podílem v této právnické osobě,
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3. v nichž má podíl, a výši tohoto podílu,
c) požadovanou výši podpory,
d) účel, na který chce žadatel požadované prostředky použít,
e) lhůtu, v níž má být účelu podle písmene d) dosaženo,
f) určení výzvy nebo nařízení vlády, na jejichž základě je žádost podávána,
g) další údaje nutné pro posouzení žádosti Fondem.
(3) Pokud Fond na základě žádosti o dotaci, úvěr nebo ručení neuzavře s žadatelem
smlouvu podle § 3 odst. 5, sdělí žadateli bez zbytečného odkladu písemně důvody, které
k neuzavření smlouvy vedly.
(4) Smlouva o poskytnutí prostředků podle § 3 odst. 5 obsahuje alespoň v případě
a) úvěru podmínky čerpání, použití a splatnosti úvěru a zajištění závazků příjemce úvěru
vůči Fondu,
b) dotace podmínky čerpání a použití dotace,
c) ručení podmínky splatnosti pohledávky Fondu vzniklé na základě plnění z ručení a
zajištění závazků příjemce ručení vůči Fondu.
§ 9b
Kontrola
Fond je oprávněn provádět kontrolu správnosti údajů uvedených v žádostech
podávaných Fondu a dodržování podmínek poskytnutí a čerpání peněžních prostředků Fondu
podle zákona o finanční kontrole.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Členovi výboru Státního fondu rozvoje bydlení jmenovanému do funkce člena výboru
podle § 6 odst. 2 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zanikne členství ve výboru uplynutím jeho funkčního období. Při jmenování
nových členů výboru postupuje vláda tak, aby nejpozději se zánikem členství ve výboru
posledního člena jmenovaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona došlo k naplnění
požadavku na složení výboru podle § 6 odst. 2 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změ na zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. III
Na konci textu § 11 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
zákona č. 298/2015 Sb., se doplňují slova „; investiční podpora regionálního rozvoje může být
také financována prostřednictvím Státního fondu podpory investic podle zákona o Státním
fondu podpory investic“.
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ČÁST TŘETÍ
Změ na zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu
Čl. IV
V § 10f odst. 1 až 3, § 10g odst. 4 a 5, § 10h odst. 1 a 2 a v § 10i odst. 2 zákona
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., se slova „rozvoje bydlení“ nahrazují slovy
„podpory investic“.
Poznámka pod čarou č. 15 zní:
„15) Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změ na zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení
Čl. V
Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje
bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby
družstevních bytů), ve znění zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 344/2013 Sb. a zákona č. 307/2018 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona se slova „rozvoje bydlení“ nahrazují slovy „podpory investic“.
2. V nadpisu části první se slova „ROZVOJE BYDLENÍ“ nahrazují slovy „PODPORY
INVESTIC“.
3. V § 1 větě první se slova „rozvoje bydlení“ nahrazují slovy „podpory investic“.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
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Důvodová zpráva
I. Obecná část
A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a že n
Zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byl zřízen Státní
fond rozvoje bydlení, v souladu s pravidly pro zřízení státních fondů upravenými
v rozpočtových pravidlech.
Stávající znění zákona o SFRB dostatečně nezahrnuje všechny oblasti působnosti
Ministerstva pro místní rozvoj (dále také jen „MMR“), do nichž je směrována podpora,
tj. regionální a územní rozvoj, cestovní ruch apod. Nadto vykazuje stávající znění zákona
některé věcné a legislativně technické nedostatky či nepřesnosti a výkladové nejasnosti. Další
podrobnosti jsou uvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace.
Současný právní stav je v souladu s předpisy o zákazu diskriminace a předpisy upravujícími
rovnost žen a mužů.
B. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů
a žen
Důvodem změny zákona je plnění úkolu daného usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018,
kterým byl schválen Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a Výhled
legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021. Plán legislativních prací vlády obsahuje úkol
zpracovat návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje
bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech
převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
Záměrem je rozšíření činnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity,
které se vztahují k podpoře regionálního a lokálního charakteru a jsou v kompetenci MMR.
Při té příležitosti dochází ke změně názvu „Státního fondu rozvoje bydlení“ (dále jen
„SFRB“) na „Státní fond podpory investic“ (dále jen „SFPI“), který lépe vystihuje zamýšlené
rozšíření zaměření na investice a úpravu některých ustanovení zákona, zejména pak zvýšení
vlivu MMR v orgánech SFPI, rozšíření okruhu použití prostředků, upravení poskytování
údajů z informačních systémů veřejné správy, postupu při podávání žádostí apod. Záměrem je
v této oblasti pouze změna názvu SFRB na SFPI s tím, že nedochází k zásahu do právních
poměrů fondu. Další podrobnosti jsou uvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů
regulace.
Navrhované řešení neobsahuje diskriminační prvky a ve vztahu k rovnosti žen a mužů
je neutrální.
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C. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v je jím celku
Nutnost navržené změny zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně
zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku
státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a navazujícího zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, je vyvolána
potřebou zefektivnění fungování SFRB, kdy na základě předkládaného zákona bude umožněn
přístup SFPI do základních registrů a dojde tak ke snížení administrativní zátěže žadatelů
o podporu a k plánovanému užití úvěrů pro podporu rozvoje regionů, které bude částečně
nahrazovat dosud používaný nástroj přímé investiční dotace.
V souladu s ustanovením § 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, způsoby
použití finančních zdrojů státního fondu musí být stanoveny v zákoně, kterým se fond zřizuje.
V případě SFRB (nově SFPI) je tedy nezbytné provést rozšíření možného použití zdrojů
tohoto fondu novelou uvedeného zákona, neboť dosáhnout cíle jinou (podzákonnou) cestou
není možné. Výhrada zákona dále platí rovněž pro ostatní navrhované úpravy týkající se
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního fondu včetně způsobu jejich
poskytnutí (§ 28 odst. 6 rozpočtových pravidel) a poskytování údajů z jiných informačních
systémů (§ 5 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů).
D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky
a garantuje dodržování základních lidských práv a svobod. V čl. 79 odst. 1 Ústavy České
republiky je uvedeno, že ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit
pouze zákonem. Předložený návrh je zpracován v souladu s výše uvedeným ustanovením
a není s ním v rozporu. Návrh neodporuje ani čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, který
stanoví, že státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon.
Předložený návrh není v rozporu s příslušnými ustanoveními Listiny základních práv
a svobod. Návrh zákona zaručuje spravedlivý proces rozhodování o podaných žádostech,
když stanoví, že „ pokud Fond na základě žádosti o dotaci, úvěr nebo ručení neuzavře
s žadatelem smlouvu podle § 3 odst. 5, sdělí žadateli bez zbytečného odkladu písemně
důvody, které k neuzavření smlouvy vedly“. Listina základních práv a svobod umožňuje
tomu, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, obrátit
se na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví- li zákon jinak. Soudní
přezkum rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v návrhu
vyloučen není a návrh je tedy v souladu s výše uvedeným ustanovením Listiny základních
práv a svobod.
E. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva
Evropské unie
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Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem EU, ustanovení navrhované právní
úpravy nezakládají rozpor s právem EU ani s ustálenou judikaturou Soudního dvora EU.
Navrhovaná právní úprava respektuje závazky, které pro Českou republiku v dané oblasti
z členství v EU vyplývají. Předložený návrh novely zákona nezapracovává právo Evropské
unie.
Navrhované změny stávajícího zákona nejsou z hlediska práva EU zásadního charakteru,
dochází k rozšíření použití prostředků a úprav ustanovení, která vycházejí z potřeby vyvolané
dosavadním fungováním SFRB. Navrhovaná změna zákona nepovede k překryvu s žádnou
podporou z fondů Evropské unie, nadto stejně jako dosud každý nástroj (podpora) bude
upraven samostatně prováděcím nařízením vlády. Nařízení vlády jasně vymezí formu
podpory, čímž bude dán dostatečný prostor pro posouzení a vyloučení jakýchkoli nežádoucích
překryvů. Návrh upravuje pouze rámec pro poskytování podpor, tedy možnost státu
prostřednictvím SFPI poskytovat podporu do zákonem vymezených oblastí, nikoli podmínky
poskytování konkrétních podpor, nezakládá tak veřejnou podporu a nebudou jím dotčena
pravidla EU pro poskytování veřejné podpory. Nařízení vlády, která v budoucnu budou
provádět ustanovení zákona, budou konzultována s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
tak, aby zde nevznikla kolize s pravidly veřejné podpory.
I v případě, že dojde k přesunu nástrojů z MMR na SFPI v rámci kompetence MMR,
jednotlivé podpory jak dotačního charakteru, tak úvěry či ručení, případně kombinace
uvedených forem podpory, budou upraveny nařízením vlády.
F. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními s mlouvami, jimiž je
Česká republika vázána
Navrhovaná právní úprava neobsahuje úpravu problematiky upravené mezinárodními
smlouvami, kterými je Česká republika vázána, tudíž není v rozporu s mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Úprava poskytování dotací ani návratných
finančních výpomocí ze státního rozpočtu či rozpočtu státního fondu není předmětem žádné
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.
G. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel,
ze jména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní me nšiny,
a dopady na životní prostředí
Navrhovaná právní úprava je předpokladem, aby mohly být navrženy nové nástroje podpory,
které budou následně právně ukotveny nařízením vlády. Proto samotná novelizace nebude mít
téměř žádný finanční dopad kromě nákladů na přejmenování SFRB na SFPI. Tyto náklady
budou hrazeny z běžných výdajů SFPI. Expertně odhadová částka nákladů na změny
je 880 300 Kč. Tyto náklady zahrnují výměnu formulářů, razítek, platebních příkazů, úpravu
webových stránek apod., viz Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace. Stávající
smlouvy uzavřené SFRB budou nadále platné, upravovány budou průběžně. S ohledem
na skutečnost, že navrhovaná právní úprava obsahuje zejména změny týkající se názvu
a účelu SFPI, je z hlediska hospodářských a finančních dopadů rozpočtově neutrální, tedy
nepředpokládá se dopad těchto změn na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty
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či na podnikatelské prostředí. Samotné přijetí zákona nepovede k dopadům na rodiny
ani na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením
a národnostní menšiny ani na životní prostředí. Dopady vzniknou až přijetím jednotlivých
prováděcích nařízení vlády o použití peněžních prostředků SFPI, které budou využívat dotace
i úvěry, případně ručení.
Jednotlivé dopady rozšíření použití prostředků SFPI o zejména regionální investice na veřejné
rozpočty, cílové skupiny a podnikatelské prostředí budou hodnoceny v průběhu zpracování
RIA k jednotlivým nařízením vlády.
SFPI bude čerpat ze státního rozpočtu peněžní prostředky určené na dotace až na základě
skutečného čerpání ze strany konečných příjemců programu. K proplácení předložených
faktur bude docházet z prostředků SFPI nejpozději do měsíce, pak bude následovat převod
peněžních prostředků ze státního rozpočtu (kapitoly 317 – MMR) na účet SFPI, a to v celkové
skutečně vyčerpané výši prostředků vynaložených SFPI na dotace za dané období. K tomuto
účelu bude mít SFPI dostatek vlastních peněžních prostředků na svých účtech u ČNB tak, aby
byla zajištěna průběžná likvidita, a tím se předešlo případné platební neschopnosti SFPI.
Zajištění dostatečného objemu peněžních prostředků SFPI je podmínkou aplikace výše
uvedeného postupu.
• Pro financování SFPI ze státního rozpočtu bude určena dotace, kterou poskytne MMR.
• Prostředky pro poskytování dotací budou vedeny v EDS/SMVS a bude připravena
programová dokumentace na financování SFPI.
• Bude vydáván jeden právní akt (RoPD) na maximální částku, která bude zahrnuta i
při schvalování rozpočtu kapitoly 317 v zákoně o státním rozpočtu jako součást
výdajů programového financování.
• Stejným způsobem bude částka samostatným schvalovacím procesem schválena jak na
příjmové, tak na výdajové stránce SFPI.
• V podmínkách RoPD bude přesně specifikován postup financování ex post.
• Samostatná a nepřekročitelná podmínka se bude týkat termínu předání posledních
podkladů k závěrečné tranši v daném rozpočtovém roce, a to nejdéle vždy do 30. 11.
daného roku.
H. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Zákon č. 211/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů představuje právní základ
pro zpracování osobních údajů SFPI v případech, kdy zákonnost zpracování osobních údajů
vyplývá z titulu plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci dle
čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (dále jen „GDPR“), který je v souladu s účelem SFPI a jeho veřejným posláním
vymezeným v § 1 navrhované změny zákona.
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Účel zpracování osobních údajů v případě zpracování z titulu výkonu veřejné moci
SFPI zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu a
při výkonu veřejné moci pro následující účely:
a) příprava, uzavření, plnění a změny smlouvy o poskytnutí úvěru, dotace nebo ručení,
b) posouzení žádostí žadatelů o získání úvěrů, dotací nebo ručení,
c) určení, výkon nebo obhajoba právních nároků SFPI včetně vymáhání pohledávek,
d) veřejnosprávní kontrola klientů ve věci plnění podmínek uzavřených smluv,
e) spolupráce SFPI s orgány dohledu,
f) poskytování součinnosti orgánům státní správy,
g) zajištění vnitřních potřeb SFPI v oblasti bezpečnosti, kontroly, auditu a archivace,
h) evidence poskytování obecných informací klientům k jednotlivým formám podpory
na základě jejich žádosti.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů v procesu uzavírání smluv o podporách a evidence
příjemců podpor
V rámci procesu zpracování osobních údajů za účelem uzavírání smluv o podporách
a evidence příjemců podpor je nezbytné, aby SFPI zpracovával následující kategorie osobních
údajů:
a) jméno (popř. jména) subjektu údajů,
b) příjmení subjektu údajů,
c) adresa trvalého pobytu subjektu údajů,
d) datum a místo narození subjektu údajů,
e) rodné číslo subjektu údajů,
f) státní občanství subjektu údajů,
g) popřípadě další kontaktní údaje subjektu údajů, pokud jimi subjekt údajů disponuje –
zejm. telefonní číslo, e- mailová adresa, datová schránka, atd.
Uvedené údaje jsou podkladem pro uzavření smlouvy o úvěru, popř. dotaci či ručení.
SFRB přitom po celou dobu své existence vede podrobný interní seznam, v němž řádně
eviduje informace o poskytnutých podporách, včetně uvedených osobních údajů příjemců
podpor. Tato evidence je konkrétně potřebná proto, aby SFPI disponoval znalostí o osobách,
které využívají a využívaly podpory státu, a to podle jejího přesného účelu. Tato evidence je
vedena ve veřejném zájmu; vynakládání prostředků SFPI musí vyhovovat analýze 3E.
Fyzickým osobám není dovoleno čerpat státní podporu na stejný účel nebo činnost několikrát,
proto je nutná přesná a nezaměnitelná evidence těchto osob, a to historicky zpětně tak, aby
nedošlo k porušení zákona, resp. nařízení vlády. Uvedená skutečnost se ověřuje tedy i
s ohledem na údaje, které již nemusí být aktuální.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů v procesu posouzení žádostí žadatelů o získání
úvěrů, dotací nebo ručení
V rámci procesu zpracování osobních údajů za účelem posouzení žádostí žadatelů o získání
úvěrů, dotací nebo ručení je nezbytné, aby SFPI nad rámec výše uvedených kategorií
osobních údajů zpracovával také následující kategorie osobních údajů:
a) zaměstnání/povolání subjektu údajů,
b) příjmy subjektu údajů, jejich výše a jejich zdroj,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

údaje o subjektu údajů z centrální evidence exekucí,
údaje o subjektu údajů z insolvenčního rejstříku včetně případné delikvence,
informace o subjektu údajů z centrální evidence dotací,
identifikace nemovitostí vlastněných subjektem údajů,
rodinný stav (příp. identifikační údaje manžela nebo manželky),
počet a rodné číslo dětí včetně jejich jména a příjmení,
počet členů společné domácnosti,
případně identifikace vlastněných podílů v korporacích,
informace, zda byla žádost subjektu údajů o poskytnutí úvěru, dotace nebo ručení
vyřízena kladně, či nikoliv (z jakého důvodu).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů v procesu uplatňování právních nároků SFPI
včetně vymáhání pohledávek
V rámci procesu zpracování osobních údajů za účelem uplatňování právních nároků SFPI
včetně vymáhání pohledávek je nezbytné, aby SFPI nad rámec výše uvedených kategorií
osobních údajů zpracovával také následující kategorie osobních údajů:
a) údaje o plnění smlouvy uzavřené SFPI se subjekty údajů,
b) typ a číslo uzavřené smlouvy,
c) výše poskytnutého úvěru, dotace nebo ručení,
d) výše úrokové sazby,
e) datum a výše jednotlivých provedených splátek,
f) evidovaný a vymáhaný dluh,
g) údaje o přihlášené pohledávce,
h) způsob a průběh vymáhání dluhu,
i) aktuální údaje o subjektu údajů z insolvenčního rejstříku včetně případné delikvence.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů v procesu veřejnosprávní kontroly klientů ve věci
plnění podmínek uzavřených smluv
V rámci procesu zpracování osobních údajů za účelem veřejnosprávní kontroly klientů
ve věci plnění podmínek uzavřených smluv je nezbytné, aby SFPI nad rámec výše uvedených
kategorií osobních údajů zpracovával také údaje o nájemní smlouvě (informace o sjednávané
době trvání smlouvy a výše nájmu).
Kategorie subjektů údajů
V rámci výše stanovených účelů SFPI zpracovává osobní údaje následujících kategorií
subjektů údajů:
a) žadatelů o úvěr, dotaci nebo ručení,
b) příjemců úvěrů, dotací nebo ručení,
c) manželů a dětí příjemců úvěrů, dotací nebo ručení,
d) osob poskytujících zajištění příjemcům úvěrů, dotací nebo ručení, přistupitelů k dluhu,
e) nájemců v rámci nájemního bydlení u určitých forem podpor,
f) neúspěšných žadatelů o úvěr, dotaci nebo ručení (žadatelé odmítnutí pro nesplnění
podmínek, žadatelé vyřazení na vlastní žádost nebo pro nedodání požadovaných
dokumentů),
g) osob zastupujících žadatele nebo příjemce úvěrů, dotací nebo ručení – právnické
osoby při jednání se SFPI (statutární orgány, členové statutárních orgánů, zmocněnci
kontaktní osoby),
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h) dědiců v případě úmrtí příjemce úvěru, dotace nebo ručení,
s tím, že rozsah jednotlivých kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány
pro daný účel/účely definované výše nelze k jednotlivým účelům pevně přiřadit a tento rozsah
je tak – zejména v návaznosti na jednotlivé programy – u jednotlivých účelů odlišný.
Obecně však platí, že ke zpracování osobních údajů dochází primárně za účelem identifikace
osob a uzavírání jednotlivých smluv o poskytnutí úvěru, dotace či ručení včetně posouzení
žádostí a následně za účelem uplatňování právních nároků SFPI včetně vymáhání pohledávek.
V případě žadatele, manžela, registrovaného partnera a dítěte pak ještě dále z důvodu ověření
naplnění podmínek příslušného nařízení vlády, kterým se předmětný zákon provádí,
a to pro posouzení splnění podmínek pro poskytnutí prostředků. Také v tomto případě dochází
ke zpracování osobních údajů z titulu plnění úkolů ve veřejném zájmu. Skutečnost, že subjekt
údajů splňuje podmínku, že není vlastníkem žádného objektu bydlení, se prověřuje
v příslušném katastru nemovitostí. Ověřuje se rovněž existence dítěte u osoby samostatně
pečující o dítě jako podmínka pro poskytnutí prostředků.
Přístup k informačním systémům veřejné správy
Z hlediska snížení administrativní náročnosti je také účelné pro žadatele o podporu,
aby informace, se kterými již stát disponuje, byly zpřístupněny i SFPI v konkrétním
nezbytném rozsahu definovaném zákonem v § 4a. Zákon svěřuje SFPI působnost v oblasti
veřejné správy, je tedy součástí veřejného sektoru, jehož specifické cíle naplňuje, byť využívá
při své činnosti některé prvky soukromoprávní (poskytování podpor na smluvním principu).
Umožněním využívání vybraných údajů ze základních registrů dojde k naplnění
§ 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, podle
kterého orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném
základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona
nebo podle jiných právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost. SFPI bude moci
využívat vybraná data také z informačního systému evidence obyvatel a informačního
systému cizinců, který je upraven zákonem č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech. Napříště tak SFPI bude využívat data, která jsou ověřená, a nebude se muset spoléhat,
jak tomu je dosud, pouze na čestná prohlášení osob, která nemusí být podložená
a ani pravdivá.
Právní důvod zákonnosti zpracování osobních údajů
SFRB již dnes zpracovává osobní údaje žadatelů o poskytnutí podpory. Ačkoli
se jedná o zpracování nezbytná pro plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu dle čl. 6
odst. 1 písm. e) GDPR, které je v souladu s účelem SFPI a jeho veřejným posláním
vymezeným v § 1 zákona, není třeba v zákoně toto oprávnění výslovně upravovat, a to
z důvodu přímé závaznosti nařízení GDPR. Při zpracování osobních údajů se ctí zásada
minimalizace zásahu do osobnostní sféry dotčené osoby. Zpracování je přípustné v nezbytné
míře ve vztahu k účelu, pro který jsou získány.
Problematika používání rodných čísel jako univerzálního identifikátoru
V současné době je z pohledu SFRB stěžejní nutnost řádné a jednoznačné identifikace
fyzických osob za účelem hospodárného vynakládání veřejných prostředků a plnění
povinností vyplývajících z nařízení vlády, která jednotlivě upravují podmínky poskytování
úvěrů, dotací nebo ručení ze zdrojů SFRB. Tato identifikace je nezbytná zejména
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pro zamezení poskytnutí úvěrové podpory příjemcům, kteří již v minulosti čerpali finanční
prostředky z jiných programů SFRB. Dále je nutné jednoznačně identifikovat další osoby
(manžele, partnery, ručitele, narozené děti, na které je možno uplatnit snížení jistiny). Počet
osob, které SFRB potřebuje jednoznačně identifikovat, aktuálně přesahuje 100 000. Jiný
jednoznačný identifikátor, než rodné číslo, k dispozici v současnosti není (adresa konkrétní
osoby se mění při stěhování, jméno se mění např. při sňatku i za jiných okolností, vydávané
občanské průkazy a jejich čísla se při obměně dokladů mění, navíc je SFRB nesleduje
a nepoužívá jako klíč pro identifikaci osob). Nelze se ztotožnit s názorem, že riziko nesprávné
a nejednoznačné identifikace je malé, neboť SFPI vždy musí naplnit požadavek jednotlivých
nařízení vlády. Riziko nesprávné a nejednoznačné identifikace je tedy reálně možné. Za zcela
zásadní otázku je třeba považovat možnost historické zpětné identifikace fyzické osoby.
Problematika vymáhání pohledávek SFPI v kontextu zpracování rodných čísel
Nezbytnost zpracování rodných čísel je odůvodněna zejména potřebou účinného vymáhání
plnění ze smluv o poskytnutých dotacích, úvěrech či ručení. SFPI je subjektem, který
hospodaří s majetkem státu a jako takový není oprávněn (až na výjimky dle zákona
o majetku státu) od vymáhání pohledávek upustit. Byť dílčím způsobem vymáhá případná
porušení ze smluv dle zákona o rozpočtových pravidlech také finanční správa, neuhrazené
smluvní nebo zákonné úroky z prodlení vymáhá SFRB sám v civilních soudních řízeních.
Mezi finanční správou a SFRB neexistuje přímé propojení. Postavení SFPI
při vymáhání dílčích pohledávek by proto nemělo být oslabené neznalostí některých údajů
nezbytných z pohledu úspěšné dobytnosti pohledávek, a to i např. ve vztahu k insolvenčnímu
rejstříku.
Dle § 420 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů, obsahuje insolvenční rejstřík, který je veřejný, identifikaci fyzické
osoby mj. na základě rodného čísla. V rámci tohoto rejstříku jedině znalost rodného čísla
může odhalit případné změny jmen či příjmení (ať již z důvodu sňatku či spekulativní změně
se záměrem vyhnout se plnění povinností).
Zpracování rodných čísel za účelem ověření úpadku fyzické osoby je řešením,
které umožňuje identifikaci úpadce – žadatele, příjemce peněžních prostředků, jeho manžela,
registrovaného partnera, osob poskytujících zajištění úvěru, osob, které přistoupily k dluhu a
osob,
které
dluh
převzaly
nebo na které
dluh
přešel
i
v
případě,
že změní bydliště, místo trvalého pobytu nebo další skutečnosti, podle kterých je možné
je identifikovat. Kromě fyzické osoby příjemce podpory bude docházet ke zpracování
rodného čísla za účelem ověření úpadku také u fyzické osoby dodavatele veřejné zakázky
v nadlimitním režimu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Možnost využití rodných čísel Fondem není třeba v tomto zákoně zvlášť uvádět, a to
s ohledem na dikci § 13c odst. 1 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, která
pokrývá také činnost Fondu.
Ověření úvěruschopnosti a důvěryhodnosti žadatele
SFRB je dále povinen ověřovat schopnost splácet, což plyne z jednotlivých prováděcích
nařízení vlády, na základě nichž podporu poskytuje. SFRB není bankovní institucí, ačkoliv
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poskytuje úvěry. Není tedy součástí Bankovního registru klientských informací (BRKI), na
rozdíl od bank a jiných oprávněných subjektů. Při posuzování úvěruschopnosti zájemce
o úvěr SFRB postupuje dosud na základě čestných prohlášení žadatelů. Je však namístě, aby
SFPI, stejně jako jiné subjekty poskytující úvěry, měl možnost objektivního ověření míry
zadlužení svých „klientů“ a měl k dispozici základní informace o poskytnutých úvěrech
(počtu úvěrových smluv, výše částek poskytnutých úvěrů, výše pravidelných splátek) a jejich
splácení včetně historie splácení, jakož i o podaných žádostech o další úvěry. Pokud by měl
SFPI postavení banky, plynula by jeho oprávnění k přístupu k těmto informacím, jakož
i možnost tyto zpracovávat, přímo ze zákona. V rámci mezirezortního připomínkového řízení
k nařízení vlády č. 136/2018 Sb., vznesla Česká národní banka připomínky, kterými
upozornila na nežádoucí stav, kdy nejenže SFRB sám nemá dostatečné informace o
poskytnutých úvěrech, ale že není rovněž ani pro ostatní zúčastněné subjekty poskytující
spotřebitelské úvěry na trhu žádoucí, aby tyto informace nebyly součástí komplexních
informací o úvěrové klientele. Nebankovní registr klientských informací (dále jen „NRKI“)
coby společná databáze údajů (včetně rodných čísel) slouží věřitelským subjektům, které mají
uzavřenu smlouvu s provozovatelem NRKI o účasti, k jejich vzájemnému informování o
záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů.
Kromě věřitelských subjektů mohou data v NRKI využít jen banky. Je proto vysoce žádoucí,
aby SFPI nadále mohl zpracovávat údaje o svých klientech i do registrů klientských
informací, a umožnil tak naplnění veřejného zájmu transparentnosti a úplnosti dat tohoto
sektoru. Zákonnost zpracování naplňuje čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.
I. Zhodnocení korupčních rizik
Přiměřenost: Poskytovatelem podpor bude SFPI. SFRB v minulosti poskytoval
a v současnosti poskytuje podpory vždy podle podmínek nařízení vlády. Jednotlivá korupční
rizika budou hodnocena při přípravě každého nového nařízení vlády. K excesivnímu rozšíření
kompetencí orgánu státní správy nedochází.
Jednoznačnost: Obsah právní úpravy, procesní postupy a lhůty jsou vymezeny a stanoveny
jednoznačně. Míra rozhodovací činnosti SFPI nastane až při poskytování jednotlivých podpor,
je minimální a je volena tak, aby byla pro účastníky řízení u jednotlivých podpor jednoznačně
nastavena a umožňovala objektivní posouzení konkrétních okolností jednotlivých případů.
Standardnost: Navrhovaná úprava je v souladu se známou dobrou praxí, neobsahuje odchylky
od stávajících postupů a používá osvědčené kontrolní mechanismy.
Motivace ke korupci v regulované oblasti: Přenesení podpor z MMR na SFPI nepovede
k vyšší motivaci ke korupci. Vstup do programů podpory je pro příjemce úvěru či dotace
dobrovolný. Jediným jeho omezením by v případě zvýšeného zájmu mohlo být vyčerpání
finančních prostředků pro dané roční rozpočtové období, a tím odmítnutí poskytnutí úvěru
či dotace v požadovaném období. Podpora je obvykle poskytována všem zájemcům, kteří
splní podmínky, v případě nutnosti vzájemného porovnání jednotlivých projektů bude
k posuzování sestavena hodnotící komise. Doručení žádostí bude transparentně evidováno
a nebude možno pořadí nijak ovlivnit.
Rozhodovací pravomoc: Je zřejmé, jaký orgán je příslušný v dané věci rozhodovat
a že je dostatečně nezávislý.
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Kontrolovatelnost rozhodování: Rozhodování je v programech omezeno na straně
poskytovatele pouze na kontrolu splnění podmínek programu. Tato kontrola je obvykle
vzhledem k jasné definici podmínek programu velice jednoduchá. Kontrola neprobíhá
za účasti žadatele, ale v případě nedostatků nebo nejasností v žádosti je žadatel vyzván
k nápravě v přiměřeném čase, pokud je náprava možná. Proces rozhodování je značně
formalizovaný. Vnitřní kontrola schvalování je třístupňová a je plně evidována v informačním
systému poskytovatele podpory SFRB (nově SPFI).
Odpovědnost: Odpovědnost jednotlivých osob vstupujících do procesu poskytování kontroly
na straně poskytovatele je dána vnitřním předpisem. Případné chybné nebo nedostatečné
vyhodnocení plnění podmínek programu by bylo řešeno dle závažnosti dle podmínek
pracovněprávního vztahu.
Opravné prostředky: Dle odůvodnění rozhodnutí NS ČR 32 Cdo 2508/2014
se dlužná jistina vymáhá prostřednictvím příslušného finančního úřadu a dlužné smluvní
příslušenství prostřednictvím příslušného soudu. Pro oba způsoby vymáhání platí, že opravné
prostředky lze podávat. Zákon dále nově zakotví, že pokud SFPI žádosti o dotaci, úvěr nebo
ručení nevyhoví, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu žadateli důvody nevyhovění. Proti
tomuto rozhodnutí lze podat opravný prostředek podle soudního řádu správního.
Transparentnost: Zveřejňování údajů v registru smluv bude prováděno, pokud tak stanoví
zákon. SFPI bude stejně jako dosud pravidelně uveřejňovat základní informace o počtu
a objemu uzavřených smluv o dotacích a úvěrech apod.
J. Zhodnocení dopadů na be zpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na bezpečnost nebo obranu státu.
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K části první, čl. I

II. Zvláštní část

K bodu 1 a 2 (název zákona a nadpis části první)
Název zákona a nadpis části první se navrhuje upravit v souladu s Programovým prohlášením
vlády České republiky z června 2018 tak, aby vystihoval cíl transformace Státního fondu
rozvoje bydlení a byl nově pojímán jako státní fond podle § 28 rozpočtových pravidel se
zaměřením nejen na bydlení, ale i do oblasti cestovního ruchu a podpory obcí měst a regionů
(včetně podpory venkova, územního plánování apod.).
Název zákona vyjadřuje a zpřesňuje účel tohoto fondu, a to zaměřením na podporu zejména
regionálních investic, nikoli jen bydlení, jak tomu bylo dosud. Nejlépe by změnu vyjadřoval
pojem Státní fond podpory bydlení a regionálních investic, avšak tento název se jeví příliš
dlouhý, proto bylo přistoupeno ke změně názvu na Státní fond podpory investic. Konkrétní
zaměření podpor v jednotlivých oblastech je specifikováno v § 3.
Obecně lze uvést, že při změně názvu právnické osoby nedochází k přechodu práv a
povinností. SFPI bude pokračovat plynule v právních jednáních, která započal ještě pod
názvem SFRB, a to bez dalšího. Bude se jednat o tutéž právnickou osobu, jež pouze změnila
název se změnou zákona. Tato situace již ostatně u SFRB jednou nastala, a to konkrétně
zákonem č. 276/2012 Sb., kdy byl název „Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci“
nahrazen názvem „Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Praze“. Nejedná se zde totiž o
situaci, kdy zaniká původní subjekt SFRB a vzniká nový SFPI, kdy by již šlo o právní
nástupnictví. Z důvodu právní jistoty, zejména také s ohledem na dosud platná nařízení vlády,
kde se původní název SFRB nemění, je v návrhu obsaženo i přechodné ustanovení.
K bodu 3 a 4 (§ 1 odst. 1)
Stávající vymezení účelu SFRB sleduje téměř výhradně podporu rozvoje bydlení v ČR.
V praxi se jedná o realizaci Koncepce politiky bydlení, která je schvalována vládou. Posláním
SFPI bude nově podpora udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů, bydlení a cestovního
ruchu, v souladu s veřejným zájmem. Návrh rozšiřuje okruh dokumentů, se kterými musí být
jednotlivé typy podpory v souladu. Všechny tyto dokumenty musí být schváleny vládou.
S rozšířením zaměření SFPI na podporu investic i do ostatních oblastí rozvoje obcí, měst
a regionů, včetně podpory cestovního ruchu, souvisí i změna názvu fondu, čímž dojde
k realizaci jedné z priorit vlády, která je dána Programovým prohlášením vlády.
K bodu 5 (§ 1 odst. 7)
Jedná se o navrhované vypuštění příkladmého uvedení zákona o kolektivním investování,
podle něhož bylo možno nabývat cenné papíry. Reflektuje se skutečnost, že zákon
č. 189/2004Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, byl
ke dni 19. 8. 2013 zrušen zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech. I nadále je umožněno SFPI investovat do cenných papírů.
K bodu 6 [§ 2 odst. 1 pís m. g)]
Jedná se o legislativně technickou úpravu. Navrhovaná změna názvu Evropských společenství
na Evropskou unii je pouze upřesněním a reflektuje změnu základních dokumentů Evropské
unie. Vypuštěním slova „strukturální“ se rozšiřuje okruh i na fondy, které nejsou ze své
podstaty fondy strukturálními, ale obecně všechny fondy EU.
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K bodu 7 a 8 [§ 2 odst. 1 pís m. h) a i)]
Jedná se o legislativně technickou úpravu v souvislosti s novým názvoslovím občanského
zákoníku.
K bodu 9 (§ 2 odst. 3)
S ohledem na zásadní připomínku Ministerstva financí, které se obává, že by rozšířením
působnosti Fondu mohlo dojít ke zvýšenému požadavku na financování ze státního rozpočtu,
se ustanovení vypouští.
K bodům 10, 21 a 22 (§ 3 odst. 1, 2, 5 a 6 a § 9)
S ohledem na dosavadní zkušenosti v případě přijímání nařízení vlády provádějících
předmětný zákon, kdy docházelo opakovaně k upozorňování na zpřesnění textů tím, že bylo
nahrazováno slovo „finanční“ slovem „peněžní“ (slovo „peněžní“ je v daném kontextu
přesnější, jde o užší obsah než v případě slova „finanční“), je tato změna v zájmu budoucího
hladkého průběhu přijímání navazujících nařízení vlády zapracována již přímo do zákona.
K bodu 11 [§ 3 odst. 1 pís m. a)]
V návaznosti na vypuštění § 3 odst. 1 písm. c) je zde nově uvedena i podpora formou
„dotace“; jedná se o formální zjednodušení stávajícího textu.
K bodu 12 [§ 3 odst. 1 pís m. c)]
V návaznosti na úpravu v § 3 odst. 1 písm. a) se jedná o odstranění duplicity.
K bodu 13 [§ 3 odst. 1 pís m. d)]
Jedná se odstranění duplicity, neboť koupě je jedním ze způsobů nabytí.
K bodu 14 [§ 3 odst. 1 pís m. e)]
Jedná se o terminologické zpřesnění.
K bodu 15 [§ 3 odst. 1 nové pís meno f)]
Jedná se o rozšíření možnosti poskytovat dotace i na družstevní podíl spojený s právem
nájmu, tedy de facto se umožňuje poskytovat dotace fyzickým osobám na pořízení
družstevního bydlení, což dosud nebylo možné a družstevní bydlení tak bylo znevýhodněno
oproti vlastnickému bydlení.
K bodu 16 a 17 [§ 3 odst. 1 pís m. h) až o)]
Do výčtu možností použití peněžních prostředků SFPI se vkládají další financovatelné
činnosti, resp. náklady, což navazuje na rozšíření účelu SFPI v § 1 odst. 1.
Zaměření jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů bylo identifikováno
na základě výstupů Regionálních akčních plánů. Regionální akční plán jako souhrn potřeb
území tvoří podstatný vstup k naplnění cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020,
slouží jako významný podklad pro řídicí orgány pro zjišťování absorpční kapacity a zacílení
výzev, stejně jako identifikují bílá místa, která jako potřeby území nejsou pokryta z žádných
zdrojů, ale mohla by být financována z národních dotačních titulů. Takto definované oblasti
odráží i zaměření typových opatření připravované Strategie regionálního rozvoje ČR 21+.
Zaměření jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů vytváří podmínky
k zajištění základních veřejných služeb a fungující místní ekonomiky pro obyvatele měst
a jejich zázemí. Zajištění těchto aspektů je jednou z podmínek dobré kvality života v území.
Z výše uvedených důvodů se navrhuje rozšíření zaměření SFPI následovně:
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•

Dotace nebo úvěry budou moci být poskytovány i na řešení odstranění zejména
stavebních bariér na veřejných prostranstvích, dále také v budovách ve vlastnictví obcí
nebo krajů v souladu s politikou vlády a Národního plánu podpory rovných příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020.

• Dotace nebo úvěry budou moci být poskytovány i na pořízení technického vybavení
obcí s nízkým rozpočtem nebo svazků obcí, které budou určeny k údržbě veřejných
prostranství.
• Dotace nebo úvěry budou moci být poskytovány i na pořízení vybavení do vybraných
budov ve vlastnictví krajů a obcí. Jedná se například o pořízení technického zařízení
navazujícího na stavební úpravy k zajištění bezbariérovosti přístupu do obecních
budov a volného pohybu v nich, které z důvodu nízkého rozpočtu obce nejsou
schopny samy investovat.
• Dotace nebo úvěry budou moci být poskytovány na vybudování nebo obnovu:
- veřejné dopravní infrastruktury a s ní souvisejících zařízení,
- veřejné technické infrastruktury,
- občanského vybavení, kterým jsou zejména stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání,
výchovu, sociální služby a péči o rodinu,
- veřejných prostranství,
- staveb sloužících pro poskytování služeb ve veřejném zájmu, např. rekonstrukce,
výstavba nebo vybavení do kamenných prodejen v majetku obce, nákup a vybavení
pojízdných prodejen, případně rekonstrukce a výstavba zdravotnického zařízení.
• Dotace nebo úvěry budou moci být poskytovány na revitalizaci území včetně
projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov.
• Dotace nebo úvěry budou moci být poskytovány i na regionální rozvoj
prostřednictvím podpory cestovního ruchu, který pomůže zejména obcím nebo
krajům, které potřebují investovat do infrastruktury obcí z tohoto pohledu. Vyšší
potřeba bude uspokojena formou úvěru, obvykle se však bude jednat spíše
o poskytování dotací.
• Dotace mohou být poskytovány i na zpracování územně plánovacích dokumentací
(zejména územních plánů nebo regulačních plánů) nebo územně plánovacích podkladů
(zejména územních studií), jakož i na programy podporující zlepšování
architektonické a urbanistické kvality staveb a prostředí vytvářeného výstavbou
v souladu s plněním usnesení vlády č. 22 ze dne 14. ledna 2015 k Politice architektury
a stavební kultury České republiky. Jedná se např. o dotace na pořádání
architektonických a urbanistických soutěží. Navrhovaná koncepce přepokládá budoucí
koncentraci stávajících programů MMR pod SFPI.
Navrhuje se vypustit ustanovení [§ 3 odst. 1 písm. h)], které dosud umožňovalo financování
neurčitě vymezených projektů. Nově navrhovaná konkretizace možností pro použití
prostředků uvedená v § 3 odst. 1 písm. a) až o) lépe a přesněji vystihuje zaměření SFPI.
K bodu 18 [§ 3 odst. 2 pís m. d)]
Jedná se o legislativně technickou úpravu v souvislosti se zrušením písmene c) v § 3 odst. 1.
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K bodu 19 [§ 3 odst. 2 pís m. h)]
Do výčtu nákladů spojených s podporou informační a poradenské činnosti v oblasti bydlení se
doplňují činnosti udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů, což navazuje na rozšíření účelu
SFPI podle § 1 odst. 1.
K bodu 20 (§ 3 odst. 4)
Možnost svěření činností spojených s funkcí SFPI jiné právnické osobě je nově omezena tím,
že toto svěření nebude možné v případě poskytování dotací podle § 3 odst. 1 písm. a), f), h) až
o). Výběr dodavatelů i bez výběrového řízení formou horizontální a vertikální spolupráce
bude probíhat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Avšak činnosti, které svým
obsahem představují výkon veřejné moci (jako je zejména samotné rozhodování o poskytnutí
podpory či finanční kontrola poskytnutých podpor), nebude možno svěřit jiné osobě.
K bodu 23 (§ 4 odst. 3)
Důvodem vypuštění slov „do bydlení“ je rozšíření činnosti SFPI o investice též na jiné oblasti
rozvoje obcí, měst a regionů.
K bodu 24 (§ 4 odst. 5)
Prostý bezplatný přístup do katastru nemovitostí není pro účely ověření informací
poskytovaných příjemci či žadateli podpory dostatečný. V případě bezplatného přístupu je
uživatel oprávněn vyhledávat údaje v katastru nemovitostí pouze dle parcely, stavby,
jednotky, práva stavby, řízení, mapy, listu vlastnictví a katastrálního území. SFPI však musí
za účelem efektivního ověření splnění podmínek poskytnutí peněžních prostředků být
schopen co možná nejrozsáhlejšího ověření splnění podmínek jeho programů. Například
v případě poskytnutí úvěru na pořízení obydlí podle nařízení vlády č. 136/2018 Sb. není
možno poskytnout úvěr v případě, kdy je žadatel v době podání žádosti o poskytnutí úvěru
vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí nebo kdy manžel či registrovaný partner žadatele je
v době podání žádosti o poskytnutí úvěru vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí. Vzhledem
k nemožnosti vyhledat vlastněné nemovitosti v bezplatném režimu podle vlastníka/žadatele je
tímto SFPI znemožněno efektivně ověřit, zda žadatel skutečně splňuje podmínky poskytnutí
peněžních prostředků tím, že není vlastníkem/spoluvlastníkem obydlí dle předmětného
nařízení vlády.
Rovněž v případě zajištění efektivního vymáhání pohledávek SFPI je nutno disponovat
bezplatným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. Při výkonu exekuce na společné
jmění manželů totiž není v případě bezplatného přístupu do katastru nemovitostí zřejmé, na
koho se nařízení výkonu rozhodnutí a výkon exekuce vztahuje, tedy zda se vztahuje jen na
majetek jednoho z manželů, případně na kterého z nich, nebo na oba manžele. Zbývá dodat,
že podle exekučního řádu lze vést exekuci ve vztahu k výlučnému majetku manžela
povinného pouze přikázáním prostředků z jeho/jejího bankovního účtu. Ostatní výlučný
majetek druhého manžela tak zůstane nedotčen (pro účely vymáhání SFPI).
K bodu 25 (§ 4a)
SFPI bude umožněno využívání údajů z informačních systémů veřejné správy, konkrétně ze
základního registru obyvatel podle zákona o základních registrech, a dále z informačního
systému evidence obyvatel a z informačního systému evidence cizinců podle zákona o
evidenci obyvatel. Využívání údajů z registrů, které budou předávány, musí být nezbytné pro
poskytování podpor, resp. ke splnění konkrétního úkolu.
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K bodu 26 (§ 5 odst. 6)
Zobecňuje se označení výboru Poslanecké sněmovny, do jehož působnosti patří regionální
rozvoj, neboť stávající označení tohoto výboru již není aktuální.
Z důvodů praktických se navrhuje analogicky k rozpočtovým pravidlům stanovit limit do 5 %
celkových výdajů, při kterém o změnách položek schváleného rozpočtu postačí rozhodnutí
výboru SFPI na návrh ředitele SFPI a není třeba zatěžovat Poslaneckou sněmovnu.
Navrhovaná změna administrativně ulehčí činnost jak SFPI, tak ministra pro místní rozvoj,
tak i shora jmenovaného výboru. Může se jednat například o přesun mezi jednotlivými
položkami schváleného rozpočtu investičního a neinvestičního charakteru, popř. možnost
posílení jednotlivých programových výdajových položek v případě potřeby, např. na úkor
provozních výdajů SFPI (úspora ve mzdových prostředcích, nenaplnění rezervy na krytí
plnění z poskytnutých ručení apod.). Převod části rozpočtu bude tedy vést k větší flexibilitě
a časovým úsporám na úrovni všech výše uvedených subjektů.
K bodům 27 a 28 (§ 6 odst. 2)
Nově bude výbor složen z nejméně čtyř zástupců MMR. Důvodem je posílení pozice MMR
tak, aby počet zástupců za MMR byl majoritní. Zůstává na úvaze ministra pro místní rozvoj,
koho navrhne do výboru jako další členy. Vždy se ale bude jednat o jednoho zástupce
Ministerstva financí, jednoho zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a jednoho zástupce
územně samosprávných celků.
K bodům 29 a 30 (§ 7 odst. 1 a 2)
Jedná se o aktualizační změny z oblasti pracovněprávní terminologie.
K bodu 31 (§ 8)
Jedná se o úpravu, která reflektuje změnu v přístupu k této otázce v pracovněprávních
předpisech. Překážky v práci pro výkon veřejné funkce člena výboru nebo člena dozorčí rady
Fondu nezakládá již zákoník práce, nýbrž zákon č. 211/2000 Sb. (jako zvláštní právní předpis
ve vztahu k zákoníku práce).
K bodu 32 (§ 9)
Nadále se předpokládá, že v jednotlivých nařízeních vlády bude docházet k zacílení podpor
v oblasti bydlení (znevýhodněné osoby, strukturálně postižené obce atd.) podle potřeb
vycházejících z dokumentů schválených na úrovni vlády, čemuž odpovídá příkladmý výčet
uvedený v textu zákona.
K bodu 33 (§ 9 odst. 2 až 4)
Stanoví se základní podmínky, které vždy musí obsahovat nařízení vlády pro účely použití
peněžních prostředků SFPI. Podmínky se liší podle typu podpory, tedy zda se jedná o úvěr,
dotaci nebo ručení, případně i dotace na úroky z úvěru. V případě kombinace podpor je nutné
splnit všechny podmínky současně, nikoliv však poskytovat tytéž informace několikanásobně.
K bodu 34 (9a a 9b)
K § 9a:
Stanoví se postup SFPI při poskytování peněžních prostředků. Je třeba zachovat jak stávající
praxi SFRB, kdy je program spuštěn bez výzvy od data účinnosti nového nařízení vlády, tak
praxi MMR, které pracuje s výzvami jednotlivých akcí poté, co je nařízení vlády účinné.
Výzvy je vhodné použít zejména v případě potřeby porovnávat kvalitu jednotlivých projektů a
možnosti jejich financování. Nově se dále stanovují základní náležitosti žádosti o poskytnutí
podpory, které budou variabilně doplňovány dle požadavků kladených v jednotlivých
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nařízeních vlády. Dále se také stanovují minimální náležitosti smlouvy o poskytnutí
peněžních prostředků. V případě vyhovění žádosti uzavírá Fond s příjemcem podpory
smlouvu. V případě negativního rozhodnutí, kdy Fond neposkytne podporu (v případě
nesplnění podmínek příjemcem, nedostatku finančních prostředků Fondu atd.), sdělí žadateli
písemně bez zbytečného odkladu důvody, které ho k tomu vedly. Žadateli následně není
upřena ochrana cestou správního soudnictví, neboť není v zákoně výslovně stanoveno, že se
na toto sdělení Fondu, které má náležitosti rozhodnutí, správní řád nevztahuje.
SFPI bude v případě poskytování úvěrů postupovat podle zákona č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru, byť v omezené míře. Působnost zákona o spotřebitelském úvěru však
bude omezena, neboť se jedná o spotřebitelské úvěry (na bydlení či jiné než na bydlení), které
se poskytují omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu na základě jiného právního předpisu
bezúročně nebo se zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé. Na tyto druhy
spotřebitelského úvěru se nevztahuje licencování ani dohled České národní banky, pouze
soukromoprávní ustanovení týkající se omezení sankcí, postupu při vymáhání dluhu ze
spotřebitelského úvěru a regulace zesplatnění spotřebitelského úvěru. Oprávnění SFPI
k poskytování spotřebitelského úvěru tak vyplývá ze zákona č. 211/2000 Sb., avšak při
poskytování úvěrů bude SFPI povinen řídit se také některými požadavky kladenými zákonem
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
K § 9b: Ustanovením se upřesňuje kontrolní oprávnění SFPI. Toto hmotněprávní ukotvení
oprávnění SFPI ke kontrole poskytnutých údajů žadateli, jakož i dodržování podmínek při
poskytnutí a čerpání podpor, s výslovným odkazem na zákon o finanční kontrole bude pak
v procesních otázkách automaticky znamenat, že se na postup kontroly Fondu ve vztahu ke
kontrolovaným příjemcům podpory použije kontrolní řád, nestanoví- li zákon o finanční
kontrole jinak (§ 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole).
K části první, čl. II
V souvislosti se změnou názvu SFRB na SFPI nedochází k zásahu do právních poměrů fondu.
SFPI bude povinen i zavázán ze všech právních jednání SFRB. Současným členům výboru
zvoleným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikne mandát uplynutím doby, na
kterou byli zvoleni. Funkční období těchto členů tedy doběhne podle stávající právní úpravy.
Nová volba, ke které by mělo dojít po nabytí účinnosti tohoto zákona, již proběhne podle
nové právní úpravy,
K části druhé, čl. III
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
stanoví, že k finanční podpoře regionálního rozvoje v působnosti MMR se v návrhu státního
rozpočtu vyčleňují finanční prostředky na uskutečňování opatření v působnosti MMR
obsažených ve Strategii regionálního rozvoje ČR. Do zdrojů je vhodné, z důvodu
systematického zařazení a včlenění do systému podpory, zapracovat i nově vzniklou možnost
poskytování investic do oblasti regionálního rozvoje ze SFPI.
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K části třetí, čl. IV
Jedná se o legislativně technické úpravy v souvislosti se změnou názvu fondu v zákoně č.
159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.
K části čtvrté, čl. V
Jedná se o legislativně technické úpravy v souvislosti se změnou názvu fondu v zákoně č.
378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o
změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů),
ve znění pozdějších předpisů.
K části páté, čl. VI
Účinnost je stanovena na 1. ledna 2020, a to v souladu s Plánem legislativních prací vlády
na zbývající část roku 2018.

V Praze dne 8. února 2019

Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v.r.

Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Klára Dostálová v.r.
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE
(RIA)
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje
bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zpracovatel / zástupce předkladatele:
Předpokládaný termín nabytí účinnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj
01.2020
Implementace práva EU: Ne
2. Cíl návrhu zákona
Cílem zákona je změna názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic,
rozšíření jeho zaměření i na jiné investice do regionálního rozvoje a cestovního ruchu, úprava
nevyhovujících ustanovení stávajícího zákona, rozšíření o další ustanovení, která jsou nutná z důvodu
jiných právních předpisů. Jedná se zejména o úpravu výboru Fondu, podmínky, které musí obsahovat
prováděcí předpis apod.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano
Dopad na rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení – Státního fondu podpory investic (dále jen
„SFPI“) ohledně změny názvu je Fondem odhadován na 880 300 Kč. Náklady na rozšíření použití
prostředků na účely regionální politiky, cestovního ruchu a jiné účely v kompetenci Ministerstva pro
místní rozvoj budou požadovány do rozpočtu SFPI v jednotlivých obdobích podle přijetí prováděcích
předpisů na základě zhodnocení nákladů a přínosů konkrétní podpory formou dotací a úvěrů na
investiční činnost.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne
Dopady na územní samosprávné celky touto novelou nevzniknou.
Nástroje motivačního charakteru zaměřené na podporu obcí a krajů budou hodnoceny v průběhu
přípravy prováděcích předpisů.
3.5 Sociální dopady: Ano
Sociální dopady tato novela přímo nevyvolá, je však předpokladem k přijetí navazujících nařízení
vlády, kterými budou peněžní prostředky uvolněny. Hodnocení sociálních dopadů včetně jejich
kvantifikace bude prováděno v průběhu přípravy prováděcích předpisů k zákonu. Zvýšením
informovanosti o činnosti Fondu může dojít ke zvýšené poptávce po stávajících programech Fondu,
tj. pozitivní vliv se sociálními dopady v případě vyššího využití stávajících podpor SFRB.
3.6 Dopady na spotřebitele: Ne
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne
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3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne

3.10 Korupční rizika: Ano

Přenesení podpor z MMR na Fond však samo o sobě nepovede k vyšší motivaci ke korupci.
Vstup do programů podpory je pro příjemce úvěru či dotace dobrovolný. Podpora je obvykle
poskytována všem zájemcům, kteří splní podmínky. Podmínky musí být formulovány
v prováděcím předpisu jasně a srozumitelně. Korupční rizika mohou vzniknout zejména
u podpor - programů, kde dochází k převisu poptávky nad nabídkou tj. rozpočtem na daný
účel. Doručení žádostí bude proto transparentně evidováno a nebude možno pořadí nijak
ovlivnit. Rozhodování bude omezeno na straně poskytovatele pouze na kontrolu splnění
podmínek programu, v případě nutnosti vzájemného porovnání jednotlivých projektů bude
k posuzování sestavena hodnotící komise. Kontrola podmínek nebude probíhat za účasti
žadatele, ale v případě nedostatků nebo nejasností v žádosti bude žadatel vyzván k nápravě
v přiměřeném čase, pokud bude náprava možná. Proces rozhodování bude značně
formalizovaný. Vnitřní kontrola schvalování bude třístupňová a je plně evidována
v informačním systému poskytovatele podpory.
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne
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1.

Důvod předložení a cíl

1.1.

Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně
zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné
osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony

1.2.

Definice problému

Usnesením vlády ze dne 7. února 2018 č. 91 byl schválen Plán legislativních prací vlády na zbývající
část roku 2018 a Výhled legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021. Plán obsahuje i návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991
Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Důvodem ke změně je rozšíření aktivit stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení (dále také jen „Fond“
nebo „SFRB“) o další, které jsou regionálního a lokálního charakteru a jsou v kompetenci Ministerstva
pro místní rozvoj (dále také jen „MMR“). Při té příležitosti dochází ke změně názvu Fondu na Státní fond
podpory investic (dále také jen „SFPI“), který lépe vystihuje zamýšlené rozšíření záběru na investice
v souladu s Programovým prohlášením vlády a úpravu dalších problematických ustanovení zákona,
případně rozšíření některých ustanovení (popis problematických okruhů stávající právní úpravy je blíže
popsán v bodu 1.2.2).

1.2.1. Popis stávající situace
SFRB vznikl na základě zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Cílem bylo zajištění
dlouhodobých finančních prostředků potřebných pro bydlení.
V současné době je SFRB zaměřen na poskytování úvěrů. Dotace poskytuje okrajově, a to v případě
narození nebo osvojení dítěte, pokud je již splácen úvěr na pořízení bydlení. V tomto případě je částka
30 000 Kč odečtena z nesplacené části jistiny úvěru, tedy dochází ke snížení úvěru (dotace není
vyplacena žadateli). Dalším dotačně-úvěrovým programem je program Regenerace sídlišť, který byl
přesunut z MMR díky možnosti SFRB dotace pokrýt splátkami z programu Jessica.
Tab. 1 Přehled podpor SFRB platných k 15. 8. 2018 a jejich základní parametry
Nařízení
vlády č.

Název

Žadatel

Účel

Základní parametry
úvěru

Další parametry
a podmínky

136/2018 Sb.

Program pro
mladé

Mladý pár do 36
let nebo
jednotlivec
s dítětem do 15
let

Pořízení nebo
modernizace obydlí

Max. 2 000 000 Kč na
pořízení RD, 1 200 000 Kč
na pořízení bytu
300 000 Kč na modernizaci

Úroková sazba
RSEU min. 1 %,
30 000 Kč dotace
při narození dítěte

390/2017 Sb.

Regenerace
sídlišť

Obec

Úprava veřejných
prostranství

Úvěr není podmínkou dotace,
v součtu s dotací max. 90 %
uznatelných nákladů

Dotace až do výše
50 % uznatelných
nákladů, max.
6 mil./projekt,
RSEU + 0,3 %

Živel

Vlastník
poškozené
nemovitosti
určené k bydlení

Oprava
Výstavba

Panel 2013+

Vlastník
panelového i
nepanelového
bytového domu

Oprava a
modernizace
bytového domu

319/2014 Sb.

468/2012 Sb.
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Oprava – až 90 % nákladů na Úroková sazba je
opravy, až 300 000 Kč/byt;
fixní po celou dobu
Výstavba pro fyzické osoby,
splácení, ve výši
max. 80 % nákladů na
RSEU min. 1 %
výstavbu 2 500 000 Kč/byt,
pro opravy, 2 %
RD, koupě 1 500 000 Kč/byt,
pro výstavbu a
RD
koupi
Úvěr až do 90 % investice
na dobu 10 - 30 let

Úroková sazba
min. RSEU

Nařízení
vlády č.

Název

Žadatel

Účel

Základní parametry
úvěru

Další parametry
a podmínky

284/2011 Sb.

Program
výstavby
nájemních
bytů

Žadatel bez
omezení právní
povahy

Vznik nájemních
bytů pro seniory 65+,
mladé do 30 let,
osoby se zdravotním
postižením,
s nízkými příjmy

Úvěr až do 90 % investice
na dobu - 30 let

Úroková sazba
RSEU min. 0,75 %

370/2004 Sb.

Záruka

Žadatel bez
omezení právní
povahy

Výstavba bytového
domu

Ručení do 70 % nesplacené
jistiny úvěru na dobu max. 40
let

396/2001 Sb.

Úvěry obcím
na opravy a
modernizace

Obec

Opravy a
modernizace
bytového fondu

Úvěr na 10 let,
min. 20 % prostředků nutno
poskytnout jiným subjektům

Úroková sazba
3%

Dotace poskytuje MMR podle různých programů, a to jak na bydlení, tak do oblasti regionální
politiky včetně územního plánování, tak i do cestovního ruchu.
Podpora bydlení je zaměřená na zvýšení dostupnosti bydlení pro sociálně vymezené skupiny obyvatel
a zvyšování kvality bytového fondu. Podpory jsou poskytovány v souladu s Koncepcí bydlení ČR
do roku 2020 (revidovanou) schválenou usnesením vlády ze dne 27. července 2016 č. 673.
Programy cestovního ruchu jsou zaměřeny především na zvýšení informovanosti návštěvníků, růst
konkurenceschopnosti regionů, rozšíření návštěvnosti podpořením vzniku regionální i lokální
infrastruktury apod.
Podporu regionálního rozvoje poskytuje MMR v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím programů.
Programy územního plánování jsou zaměřeny především na podporu územně plánovacích činností
obcí a na podporu kvality staveb a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických
a urbanistických soutěží obcí (program na podporu architektonických a urbanistických soutěží doposud
nebyl otevřen, je zaslán Ministerstvu financí ke schválení).
Tab. 2 Přehled podpor MMR v roce 2018 a jejich parametry
Oblast

Název
programu podprogramu

Žadatel

Účel

Základní parametry
dotace

Bydlení

Podporované
byty

Obec

Výstavba, pořízení
sociálních bytů

Investiční dotace ve výši 600 000
Kč nebo 550 000 Kč/byt podle
konkrétního účelu u výstavby,
80 % kupní ceny, max. 400 000 Kč
v případě pořízení koupí, dražbou.

Bydlení

Olověné rozvody

Vlastník domu
s olověnými rozvody

Výměna olověných rozvodů
vody

Program pro rok 2018 není otevřen.

Vlastník 4 a více
podlažního bytového
domu bez výtahu

Bezbariérové úpravy a
vybudování výtahu

50 % uznatelných nákladů,
maximálně však:
200 000 Kč pro úpravy přístupu do
domu
800 000 Kč pro výstavbu výtahu
1 000 000 Kč pro výstavbu výtahu +
bezbariérové úpravy.

obec

Rozšíření nabídky
zainvestovaných pozemků
pro následnou výstavbu
bytových domů nebo
rodinných domů.

Maximální výše dotace je 80 tis. Kč
na jeden zainvestovaný stavební
pozemek. Dotace je poskytována v
souladu podle pravidla „de minimis“
Program pro rok 2018 není otevřen.

Bydlení

Bytové domy bez
bariér

Bydlení

Technická
infrastruktura
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Název
programu podprogramu

Žadatel

Účel

Základní parametry
dotace

Cestovní
ruch

Národní program
podpory
cestovního ruchu
v regionech – I.
podprogram
„Rozvoj základní
a doprovodné
infrastruktury
cestovního
ruchu“ – 3
dotační tituly lišící
se zejména
možnými příjemci
a alokací

Možní příjemci
podpory v závislosti
na podprogramu a
dotačním titulu podnikatelské
subjekty (právnické a
fyzické osoby), města
a obce, samosprávné
celky, mikroregiony,
DSO, oblastní
destinační
společnosti,
geoparky, NNO
v cestovním ruchu,
provozovatelé TIC,
destinační
společnosti, krajská
oddělení cestovního
ruchu, atd. (různé
právní subjekty)

Zvýšení potenciálu a
konkurenceschopnosti
regionů, usnadnění pohybu
návštěvníků v destinacích,
rozvoj základní a
doprovodné infrastruktury
CR, rozprostření
návštěvnosti, rozvoj kvality
služeb a v neposlední řadě
podpora socioekonomických přínosů CR

Dotace až do výše 50 % celkových
uznatelných nákladů,
povinný marketing výstupů akce 3 8 % z celkových uznatelných
nákladů,
minimální výše celkových nákladů
250 tis. – maximální 5 mil. Kč (u 1
ze 3 dotačních titulů až 10 mil. Kč),
rozdělení celkové alokace dle krajů
(2 dotační tituly), realizace n+1,
dodavatelský způsob realizace.

Cestovní
ruch

Národní program
podpory
cestovního ruchu
v regionech – II.
podprogram
„Marketingové
aktivity v
cestovním
ruchu“
3 dotační tituly
lišící se zejména
možnými příjemci
a alokací

Možní příjemci
podpory v závislosti
na podprogramu a
dotačním titulu Zvýšení povědomí
krajské útvary
o nabídce CR v destinacích,
cestovního ruchu,
zkvalitnění a rozšíření
registrované /
produktové nabídky,
certifikované oblastní
komunikační kampaně,
a lokální organizace
zkvalitnění strategického
destinačního
rozhodování, zlepšení
managementu,
koordinace nabídky
zastřešující
v destinaci
organizace působící
v cestovním ruchu
(různé právní
subjekty)

Dotace až do výše 50 % celkových
uznatelných nákladů,
minimální výše celkových nákladů
250 tis. – maximální 5 mil. Kč (u 1
ze 3 dotačních titulů až 10 mil. Kč),
rozdělení celkové alokace dle krajů
(2 dotační tituly), realizace n+1,
dodavatelský způsob realizace.

Oblast

Regionální
rozvoj

Podpora obnovy
a rozvoje
venkova

Regionální
rozvoj

Demolice budov
v SVL

Regionální
rozvoj

Podpora
odstraňování
bariér v
budovách

Obec, svazek obcí

Podpora vítězů soutěže
Vesnice roku
Podpora zapojení generací
do komunitního života
v obci
Podpora spolupráce obcí na
obnově a rozvoji venkova
Až 80 % uznatelných nákladů, horní
Podpora obnovy drobných
hranice dotace dle jednotlivých
sakrálních staveb v obci
dotačních titulů.
Podpora obnovy místních
komunikací
Podpora obnovy sportovní
infrastruktury
Podpora rozvoje
strategických průmyslových
zón

obec

Podpora demolic budov
bytového charakteru
v obcích s rizikem vzniku
sociálně vyloučené lokality

Max. 80 % uznatelných nákladů,
max. 10 mil. na žadatele,
doba udržitelnosti 10 let.

Obec, nevládní
neziskové organizace

Odstraňování bariér
v budovách městských
a obecních úřadů a
v budovách domů
s pečovatelskou službou
Nákup a instalace
eurozámků do vybraných
budov ve vlastnictví státu
a obcí a zařízení, nákup
příslušné sady euroklíčů

Max. 100 % (50 %) uznatelných
nákladů,
doba udržitelnosti 5 let.
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Oblast

Název
programu podprogramu

Regionální
rozvoj

Obnova
obecního a
krajského
majetku po
živelních
pohromách

Regionální
rozvoj

Podpora územně
plánovacích
činností obcí

Regionální
rozvoj

Podpora
archtektonických
a urbanistických
soutěží

Žadatel

Účel

Základní parametry
dotace

Obec, kraj

Rekonstrukce nebo oprava
majetku obcí a krajů
poškozeného živelní
pohromou, popř. na
pořízení nového majetku
plnícího tutéž funkci, kterou
plnil majetek pohromou
zničený. Jedná se o obnovu
zejména mostů a
komunikací, veřejného
osvětlení, veřejných
prostranství a veřejných
obecních budov a zařízení
včetně obnovy staveb a
zařízení preventivní
infrastruktury

Až 100 % dle dotačního titulu,
doba udržitelnosti 5 let.

Obec

Zpracování územně
plánovací dokumentace a
územně plánovacích
podkladů

Dotace ve výši 80 % uznatelných
nákladů akce, max. 400 tis. Kč.

Obec

Pořádání architektonických
a urbanistických soutěží

Program není pro rok 2018 otevřen.
Připravuje se pro rok 2019. 50 %
souhrnné výše cen a odměn jedné
soutěže, max. 400 tis. Kč na jednu
soutěž.

Zacílení programů, které mohou být nově financovány SFPI:
1. Podpora obnovy a rozvoje venkova
Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram
předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce
v souladu s místními tradicemi.
2. Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
Podprogram je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu „Podpora revitalizace území“.
Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve své blízkosti sociálně vyloučenou
lokalitu. Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce.
Demolice objektu má být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu,
který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum,
sportovní zařízení atd.). Žadatelem o dotace mohou být obce.
3. Podpora pro odstraňování bariér v budovách
Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování
bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících
do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. Podprogram Podpora pro odstraňování bariér
v budovách je aplikován v souladu s usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, k Vládnímu
plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025.
4. Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní
rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných
celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti
a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského
majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.
Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách je uplatňován ve větším
rozsahu prostřednictvím dotačního titulu 1 pouze na základě strategie obnovy území schválené vládou
podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území, ve znění pozdějších předpisů, a je tedy
vázán na vyhlášení stavu nebezpečí podle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
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některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo nouzového stavu podle čl. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. V menším rozsahu bývá aplikován
každoročně po postižení majetků územních samosprávných celků (zpravidla obcí) živelními pohromami
v podobě letních přívalových srážek, lokálních povodní nebo vichřic.
5. Programy cestovního ruchu
Jednotlivé podprogramy jsou zaměřeny na růst konkurenceschopnosti regionů, rozšíření návštěvnosti
podpořením vzniku regionální i lokální infrastruktury, na zvýšení informovanosti návštěvníků apod.
6. Programy územního plánování
Programy územního plánování jsou zaměřeny na zpracování územně plánovacích dokumentací
a územně plánovacích podkladů a na zlepšení architektonické a urbanistické kvality staveb a prostředí
vytvářeného výstavbou.
Dotace na pořízení územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů přispívá
ke koncepčnímu územnímu rozvoji, zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území a zkvalitnění
územní přípravy investic. Je významným přínosem pro obce i pro veřejnou správu samotnou, neboť
pořízená územně plánovací dokumentace a podklady zefektivňují a činí transparentnějším rozhodování
příslušných úřadů v území.
Dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží obcí přispějí k častějšímu pořádání
architektonických a urbanistických soutěží, což povede ke kvalitnějšímu výběru zpracovatelů
architektonických a urbanistických děl a tím k zlepšení architektonické a urbanistické kvality staveb
a prostředí vytvářeného výstavbou.
Podpora architektonických a urbanistických soutěží vyplývá z Politiky architektury a stavební kultury
ČR, ve které jsou zakotvena opatření na podporu architektonických a urbanistických soutěží (konkrétně
opatření č. 2.2.1 a 4.2.1). Vláda Politiku architektury a stavební kultury České republiky schválila
usnesením ze dne 14. ledna 2015 č. 22.

1.2.2. Popis problematických okruhů stávající právní úpravy SFRB


Zacílení podpor pouze na bydlení neodpovídá investičním potřebám obcí a regionů.
Podpora ze SFRB je v současné době příliš úzká a nekoresponduje tak s celkovými
kompetencemi MMR. Podpora investic nejen do bydlení, ale i do ostatních oblastí rozvoje obcí,
měst, regionů včetně podpory cestovního ruchu, je prioritou vlády, přičemž SFRB i přes deklaraci
danou zákonem, že podporuje udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným
zájmem, je svými výdaji zaměřen úzce na bydlení.



Současná státní podpora regionální a lokální úrovně probíhá formou dotací s obvykle nízkým
ročním rozpočtem MMR, kdy nejsou k dispozici úvěrové, tj. návratné finanční nástroje.
Chybějící státní podpora realizovaná kombinací dotačních a finančních nástrojů je velice
efektivním nástrojem regionálního rozvoje zajišťujícím dynamický a vyvážený rozvoj území České
republiky se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí, přispěje tak ke snižování
regionálních rozdílů a zároveň má umožnit využití místního potenciálu pro zvýšení hospodářské
a sociální úrovně jednotlivých regionů.



Zákon neumožňuje přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Fondu v průběhu
kalendářního roku bez souhlasu Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR i v případě, jedná-li se o velmi malé položky



Není plně funkční výbor Fondu, který navíc nedostatečně zajišťuje propojení s MMR,
do jehož působnosti náleží. Výbor v aktuálním složení je málo flexibilní, obvykle se schází
dvakrát nebo třikrát ročně, nezávislí odborníci jsou pro SFRB nákladem (odměna člena výboru je
5 000 Kč měsíčně, tj. 60 000 ročně na osobu), nejsou odpovědni za realizaci politiky bydlení
MMR. Odpovědnost nese statutární orgán, kterým je ředitel Fondu. Členem výboru dosud nebyl
žádný zástupce územně samosprávných celků, i když podpory poskytované Fondem mají
reflektovat zejm. potřeby obcí popř. krajů. Pozice zástupců za MMR není majoritní. Chybí
kompetence výboru Fondu k marginální změně rozpočtu SFRB.
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Zákon užívá dnes již nevyhovující terminologii ve vztahu k fondům Evropské unie. Mezi
příjmy Fondu zákon uvádí i prostředky ze strukturálních fondů Evropských společenství,
což je formulace úzká, zastaralá a zavádějící. Strukturální a investiční fondy Evropské unie jsou:
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Fond
soudržnosti (ES/CF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD), Evropský
námořní a rybářský fond (ENRF/EMFF). Kromě toho jsou však i další speciální fondy – Fond
solidarity Evropské unie (EUFS), Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), Evropský
fond pro strategické investice (EFSI) apod. Proto je vhodnější používat významově širší termín
„prostředky z fondů Evropské unie“.



V zákoně chybí úprava postupu při poskytování finančních – peněžních prostředků,
což činí následnou úpravu v nařízeních vlády, která je nutné přijmout k poskytování peněžních
prostředků jak formou dotace, tak úvěru nebo ručení, nepřehlednou. Daná úprava by měla být
zahrnuta přímo v zákoně, v případě dotací a úvěrů by se mělo vždy jednat o peněžní prostředky.



V zákoně chybí úprava pro možnost využití údajů z jiných informačních systémů státní
správy. Tato zákonná úprava je nezbytná pro dodržování jiné právní úpravy a zlepšení toku
informací v rámci státní správy.



Současná úprava neumožňuje poskytování dotací na družstevní bydlení, tj. podíl
v družstvu spojený s nájmem družstevního bytu. Oproti pořízení bytu do vlastnictví tedy
dochází k neodůvodněnému znevýhodnění této formy bydlení.

1.3. Popis existujícího právního stavu
1.3.1. Úprava podpory bydlení z rozpočtu SFRB
Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Prováděcími předpisy k zákonu č. 211/2000 Sb. jsou jednotlivá nařízení vlády vztahující se
k podporám, které SFRB poskytuje – blíže jsou popsány v bodu 1.2.1., tab. 1.
Podpora formou dotací (kromě dotací na Regeneraci sídlišť – nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, je poskytována ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím rozpočtové kapitoly 317 MMR. Je realizována prostřednictvím programového financování podle zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů. Příslušná úprava je obsažena v hlavě III Účast státního rozpočtu na financování
programu a poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu (§ 12 až 19).
Tab. 3 Celkový přehled skutečného čerpání úvěrů a přímých dotací ze SFRB v letech 2000-2017
(mil. Kč)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

úvěry

0,0

0,0

156,5

421,8

191,1

1858,8

2192,1

2121,6

1186,3

862,6

dotace

0,0

1556,4

3164,2

3756,5

3569,7

1932,7

1757,4

1984,5

1585,9

1142,7

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010
úvěry

843,8

338,5

28,8

310,6

788,1

731,9

409,3

282,8

dotace

1058,2

1045,9

1000,3

957

918,7

836,9

853,5

799,7

8

Graf 1 Celkový přehled skutečného čerpání úvěrů a přímých dotací ze SFRB v letech 2000-2017
(mil. Kč)
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Kromě přímých dotací a úvěrů jsou vypláceny úrokové dotace dle původního nařízení vlády č. 299/2001
Sb. z vlastních zdrojů SFRB. Jedná se o klíčový výdaj pro rok 2018 ve výši 761 mil. Kč, tedy
cca. 1/3 výdajové části rozpočtu SFRB. V letech 2019-2021 budou tyto úrokové dotace bez pokrytí
ze státního rozpočtu činit 789, 684 a 602 mil. Kč.
Podpora ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 317 - MMR činí cca 100 mil. Kč ročně a navíc
nebyla pro rok 2019 SFRB přiznána.

1.3.2. Úprava podpory bydlení z kapitoly MMR
Program Podpora bydlení realizuje MMR podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Podrobnější pravidla postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programů
pro přípravu, schvalování a realizaci programů nebo akcí a jejich evidenci v Informačním systému
programového financování a pro jejich závěrečné vyhodnocení jsou návazně upravena vyhláškou
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění
vyhlášky č. 11/2010 Sb.

1.3.3. Úprava podpory cestovního ruchu z kapitoly MMR
Rozvoj cestovního ruchu na území ČR je upraven Koncepcí státní politiky cestovního ruchu ČR,
aktuální Koncepce je platná na období 2014 – 2020, schválena usnesením vlády ze dne
27. března 2013 č. 220. Koncepce obsahuje 4 základní priority: Priorita 1 – Zkvalitnění nabídky
cestovního ruchu, Priorita 2 – Management cestovního ruchu, Priorita 3 – Destinační marketing, Priorita
4 - Politika cestovního ruchu a ekonomický rozvoj.
Jednotlivé podprogramy jsou zaměřeny na růst konkurenceschopnosti regionů, rozšíření návštěvnosti
podpořením vzniku regionální i lokální infrastruktury, na zvýšení informovanosti návštěvníků apod., blíže
viz výše Tab. 2 Přehled podpor MMR v roce 2018 a jejich parametry.
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1.3.4. Úprava podpory regionálního rozvoje z kapitoly MMR
Podpora regionálního rozvoje je definována zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů, který definuje jednotlivé orgány podpory regionálního rozvoje.
Je realizována prostřednictvím programového financování podle zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů.
Regionální politika státu je politikou, která má usměrňovat sektorové politiky státu tak, aby zohledňovaly
specifika jednotlivých typů území (metropolitních území, aglomerací, regionálních center a jejich
venkovského zázemí, strukturálně postižených krajů, hospodářsky a sociálně ohrožených území),
a která zároveň vytváří vlastní nástroje, kterými ovlivňuje rozvoj specifických území.
a) Oblasti (věcné zaměření) podpory regionálního rozvoje na úrovni České republiky podrobněji
vymezují pro konkrétní časové období (vymezené shodně s programovým obdobím EU) strategie
regionálního rozvoje České republiky a na úrovni kraje strategie rozvoje územního obvodu kraje.
Aktuálně jde o „Strategii regionálního rozvoje České republiky 2014 - 2020" schválenou usnesením
vlády ze dne 15. května 2013 č. 344, návazně na ni jsou připravovány akční plány pro dvouletá období.
Na základě usnesení vlády se každé dva roky předkládá Akční plán realizace Strategie regionálního
rozvoje ČR. V současné době je platný Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018,
připravuje se poslední Akční plán na období 2019-2020, který bude předložen vládě do ledna 2019.
Strategie regionálního rozvoje (podle § 6 zákona o podpoře regionálního rozvoje) zejména
 analyzuje stav regionálního rozvoje,
 stanoví republikové priority a strategické cíle regionální politiky pro zajištění dynamického
a vyváženého rozvoje území,
 stanoví podklady pro vymezení priorit podpory regionálního rozvoje prostřednictvím fondů
Evropské unie,
 stanoví podmínky pro vymezení státem podporovaných regionů,
 vymezuje nástroje k realizaci stanovených priorit a cílů,
 stanoví zaměření programu regionálního rozvoje MMR,
 vymezuje úkoly ostatních dotčených ústředních správních úřadů k zabezpečení realizace
stanovených priorit a cílů,
 stanoví způsob sledování a vyhodnocování účinnosti strategie regionálního rozvoje,
 obsahuje doporučení krajům pro zaměření jejich rozvoje.
b) Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 zahrnuje podrobnou analýzu regionálních rozdílů
v ČR (především na úrovni obcí s rozšířenou působností), jejíž závěry se odrážejí v návrzích cílů,
priorit a konkrétních opatření definovaných pro potřeby regionálního rozvoje.
Významným rysem současné Strategie je opuštění standardního tematického členění dle tradičního
sektorového pohledu. Analýza i návrhová část jsou členěny do prioritních oblastí, které vychází jednak
z konceptu udržitelného rozvoje a jednak z návazností na evropské strategické dokumenty.


Prioritní oblast regionální konkurenceschopnost (vychází z ekonomického pilíře)
je zaměřena na území s dostatečným potenciálem na realizaci stanovených cílů a zahrnuje
klíčová témata inovací, spolupráce podnikatelského sektoru s výzkumnými a vývojovými
pracovišti, zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání, flexibility pracovního trhu reagujícího
na místní potřeby a v neposlední řadě téma dostatečné a kvalitní infrastruktury dopravní
i technické, která je základní podmínkou pro rozvoj konkurenceschopnosti daného území.



Prioritní oblast územní soudržnost (vychází ze sociálního pilíře) má především pomoci
zmírňovat sociální disparity v území a mezi hlavní témata patří infrastruktura veřejných služeb,
podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin
obyvatelstva, částečně pak kultura, cestovní ruch a bydlení a v periferních územích také
podpora lokální ekonomiky.



Prioritní oblast environmentální udržitelnost (vychází z environmentálního pilíře)
představuje v širších souvislostech témata, která mají přispět ke zlepšení životního prostředí
a života obyvatel v něm a soustřeďuje se především na odstraňování ekologických zátěží,
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omezování vlivu dopravy na krajinu, lepší hospodaření s přírodními zdroji a využívání
moderních technologií ve vodním i odpadovém hospodářství. Rovněž nepomíjí ani prevenci
a případnou likvidaci škod při živelních pohromách.


Prioritní oblast veřejná správa, jež musí vytvářet legislativní i administrativní základnu
a naplňovat podporu pro realizaci všech výše jmenovaných témat.

c) V polovině programového období Evropské unie má být zpracovávána zpráva o uplatňování
strategie regionálního rozvoje a na jejím základě rozhodnuto buď o aktualizaci stávajícího
dokumentu, nebo o zpracování nového návrhu (§ 9 a 10 zákona o podpoře regionálního rozvoje).
Podle Zprávy o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (vyhodnocení za roky
2014-2016) schválené usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 550 nebylo doporučeno
současnou strategii aktualizovat, ale potřebné změny promítnout do přípravy nové strategie pro období
2021-2027. Důvody, proč současně platnou Strategii regionálního rozvoje neaktualizovat, jsou z velké
části závažného charakteru, zejména po metodické a obsahové stránce. Aktualizace by znamenala
zásadní změnu architektury dokumentu, od analytické, návrhové až po implementační část.
d) V současné době probíhá intenzivní příprava Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, která bude
jedním z hlavních vstupů pro podporu českých priorit v novém programovém období EU.
Ambicí Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ je stanovit hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu
7-10 let, resp. definovat hlavní cíle regionální politiky státu po roce 2021.
Hlavním smyslem Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ je identifikovat, ve kterých tematických
oblastech je potřebný či žádoucí územně specifický přístup, a definovat, jaké (odlišné) intervence
by měly být realizovány v odlišných územních kontextech tak, aby docházelo k podpoře
konkurenceschopnosti a ke snižování regionálních disparit a nalézání řešení podporujících udržitelný
rozvoj území.
Navržené geografické vymezení jednotlivých strategických cílů:
1. Metropolitními územími jsou myšlena pražská a brněnská metropolitní území tak, jak jsou
vymezena v Analýze sídelní struktury1. Znamená to, že do této kategorie spadají jak města Praha
a Brno, tak jejich (často venkovská) zázemí.
2. Aglomeracemi jsou myšlena ostatní krajská města (tj. kromě Prahy a Brna) a města Opava
a Chomutov, včetně jejich zázemí, a to v souladu s Analýzou sídelní struktury.
3. Regionálními centry a jejich venkovským zázemím jsou myšlena centra vymezená v rámci
Analýzy sídelní struktury jako sídla kategorií B, C a D. Některá regionální centra (a jejich zázemí) jsou
zároveň zázemím metropolí/aglomerací.
4. Strukturálně postiženými kraji jsou myšleny kraje Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský.
5. Hospodářsky a sociálně ohrožená území budou vymezována vždy pro účely akčních plánů
Strategie regionálního rozvoje tak, aby bylo možné lépe reagovat na jejich aktuální socioekonomickou
situaci. Strategie regionálního rozvoje ve své implementační části stanoví indikátory, na základě nichž
budou hospodářsky a sociálně ohrožená území vymezována. Akční plán Strategie regionálního rozvoje
stanoví tato území na úroveň správních obvodů obcí s rozšířenou působností, kraje mohou tato území
vymezit na nižší administrativní úroveň.
Další strategické dokumenty:
Mezi další národní strategické dokumenty na podporu regionálního rozvoje, zejména měst a obcí,
je dokument Zásady urbánní politiky. Zásady urbánní politiky jsou rámcovým dokumentem urbánní
politiky státu, která má průřezový a interdisciplinární charakter. Na jejím vytváření a realizaci
se společně a koordinovaně podílejí jednotlivé dílčí politiky, přičemž regionální politika a územní
plánování představují pro tuto koordinaci věcný a územní rámec.
Zásady urbánní politiky je třeba vnímat jako souhrn doporučení (zásad) pro rozvoj měst v České
republice. Jejich cílem je sjednotit přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst. Tato doporučení
ve formě zásad jsou závazná pro ústřední orgány státní správy při tvorbě jejich koncepčních
dokumentů, které obsahují nebo budou obsahovat urbánní dimenzi. Zároveň mají doporučující
charakter pro města, která budou tvořit své strategické rozvojové dokumenty, ve kterých je důležité

1

Výstup objednávky MMR č. 681/2017-81 Sídelní struktura České republiky: Návrh kategorizace center osídlení
ČR a vymezení hlavních vazeb center v celorepublikovém a středoevropském kontextu.
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reflektovat právě aktualizované Zásady urbánní politiky. Jsou také vodítkem pro kraje, které se v rámci
svých strategických rozvojových dokumentů zabývají i rozvojem měst v jimi spravovaném území.
Zásady urbánní politiky byly vydány v roce 2010, poslední aktualizace byla provedena v roce 2017,
jejím důvodem bylo promítnutí posledního vývoje a trendů v rozvoji měst, včetně mezinárodního
kontextu. Aktualizovaná verze dokumentu byla schválena usnesením vlády ze dne 24. července 2017
č. 549.
Mezi specifické dokumenty k podpoře regionálního rozvoje patří i Strategický rámec hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Jedná se o dlouhodobý
strategický přístup vlády a příslušných krajů ke změnám, které podpoří, usnadní a zrychlí proces
hospodářské restrukturalizace ve výše zmíněných krajích. Návrh Strategického rámce byl zpracován
na základě usnesení vlády ze dne 19. října 2015 č. 826 a byl projednán Pracovní skupinou
pro restrukturalizaci a Meziresortním týmem pro přípravu, realizaci a vyhodnocování opatření
pro podporu rozvoje Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Strategický rámec bude
realizován pomocí Akčních plánů, které budou každý rok, k datu 31. května, předkládány
v aktualizované podobě.
Centrum pro regionální rozvoj České republiky je státní příspěvková organizace zřízená zákonem
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a řízená Ministerstvem
pro místní rozvoj. Založena byla na konci roku 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR,
v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR), od 1. června
2015 dosud pod názvem Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále také jen „Centrum“). Tato
organizace sídlí v Praze a má dále pobočky v každém krajském městě pro program IROP a v každém
regionu NUTS II pro programy přeshraniční spolupráce. Aktuálně má Centrum kolem pěti
set zaměstnanců.
Již od roku 1999 je hlavní náplní činnosti organizace podpora regionální politiky vlády
realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především administraci a kontrole čerpání
evropských fondů. V minulých programovacích obdobích administrovalo projekty předvstupní pomoci
z programů PHARE, ISPA a SAPARD, v období 2004-2006 mělo na starosti programy Společný
regionální operační program (SROP), Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) a INTERREG.
V programovacím období 2007-2013 mělo Centrum na starosti administraci Integrovaného operačního
programu, operačního programu Technická pomoc a všech programů přeshraniční spolupráce,
v novém období 2014-2020 se jedná o Integrovaný regionální operační program a opět programy
přeshraniční spolupráce. Centrum je také součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední
podnikatele Enterprise Europe Network. V minulých letech se Centrum podílelo také na realizaci
vybraných národních programů regionálního rozvoje.
Celkové začlenění nově navrhovaného zdroje Státního fondu podpory investic do systému
podpory regionálního rozvoje podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů.
Rozšíření zacílení Státního fondu podpory investic i na podporu regionů vede k potřebě zakotvení této
instituce do zákona o podpoře regionálního rozvoje, tj. úpravě daného zákona.

1.3.5. Úprava podpory územního plánování z kapitoly MMR
Oblast územního plánování je upravena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Národní program Podpora územně plánovacích činností obcí byl
dne 9. 10. 2015 schválen Ministerstvem financí – č. j. MF-44073/2015/1903-4, pro období 2016 – 2020.
Program Podpora územně plánovacích činností obcí realizuje MMR podle zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů. Podrobnější pravidla postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků
programů pro přípravu, schvalování a realizaci programů nebo akcí a jejich evidenci v Informačním
systému programového financování a pro jejich závěrečné vyhodnocení jsou návazně upravena
vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve
znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
Program Podpora architektonických a urbanistických soutěží je novým programem pro období 2019 2023, který vyplývá z Politiky architektury a stavební kultury ČR, ve které jsou zakotvena opatření na
podporu architektonických a urbanistických soutěží. Vláda Politiku architektury a stavební kultury České
republiky schválila usnesením ze dne 14. ledna 2015 č. 22.
Předpoklad vyhlášení první výzvy pro rok 2019 je konec roku 2018.
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1.4.




1.5.

Identifikace dotčených subjektů
MMR a ostatní ministerstva;
SFRB;
nepřímo osoby, na které se budou jednotlivá opatření zaměřovat - žadatelé o dotaci, úvěr, ručení:
o fyzické osoby;
o obce, kraje;
o právnické osoby včetně společenství vlastníků, bytových družstev apod.

Popis cílového stavu

Cílem úpravy je koncentrace poskytování zejména investičních podpor a podpor neinvestičního
charakteru souvisejících s investiční činností do rozvoje obcí a regionů, tj. do regionálního rozvoje
vč. územního plánování, bydlení a cestovního ruchu, do jednoho místa, a to do Státního fondu podpory
investic. Konkrétní podmínky, účel a rozsah jednotlivých podpor budou dány jednotlivými nařízeními
vlády. Finanční nároky na dotace budou směrovány do SFPI ze státního rozpočtu prostřednictvím
kapitoly MMR.
Navrhovanou úpravou nedojde k výrazné změně podpory. Jednotlivé programy budou přesunuty
na SFPI pouze tehdy, prokáže-li se jejich fungování na SFPI účelnější a efektivnější vzhledem
k rozsahu podpory, stálosti příjmů nebo rozsahu výdajů. Větší investiční celky, které bude vhodné
financovat i úvěrovými zdroji, budou administrovány SFPI. Úprava tedy sama o sobě nebude mít vliv
na konkrétní subjekty. Teprve přesun a spuštění jednotlivých programů, který je však možný pouze
přijetím jednotlivých nařízení vlády o užití peněžních prostředků na konkrétní účel, bude mít zásadní
vliv. Jejich vliv, přímý i nepřímý včetně kvantifikace, bude tedy posuzován až při přípravě konkrétních
nařízení vlády na zacílenou podporu.
Konkrétním cílem navrhované úpravy je:

přejmenování Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic, který lépe vystihuje
celkové zaměření fondu na podporu regionálních investic (alternativně možné zvažovat Státní
fond podpory regionálních investic);

podpora investic do ostatních oblastí rozvoje obcí, měst, regionů včetně podpory cestovního
ruchu;

zavedení úvěrového zdroje financování investic, tj. návratných finančních – peněžních nástrojů
určených k podpoře obcí a regionů;

umožnění kombinace dotačních a finančních nástrojů regionálního rozvoje, a tím snižování
regionálních rozdílů a využití místního potenciálu pro zvýšení hospodářské a sociální úrovně
jednotlivých regionů;

větší provázání SFPI s MMR, oproti SFRB zvýšením počtu členů ve výboru Fondu za MMR,
tj. získání majoritního zastoupení ve výboru Fondu;

možnost SFPI využívat údaje z infomačních systémů státní správy, žadatelé nebudou muset
poskytovat informace, které stát již eviduje;

stanovení obecných parametrů, které budou společné všem navazujícím nařízením vlády;

ujasnění vztahu k rozpočtovým pravidlům a k zákonu o finanční kontrole;

umožnění přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu SFPI v průběhu kalendářního roku
v případě, že se jedná o malé položky do 5 % rozpočtu, pouze se souhlasem výboru SFPI;

umožnění poskytování dotací fyzickým osobám i na pořízení družstevního bydlení.

1.6.

Zhodnocení rizika

1.6.1. Rizika v případě nepřijetí nové právní úpravy
Riziko nepřijetí nové právní úpravy spočívá především v zachování nedostatečné a obtížněji
predikovatelné podpory investic do regionálního rozvoje, a to pouze formou dotací, bez možnosti získat
státní úvěrové zdroje. Budou existovat stávající nařízení vlády na podporu bydlení, avšak propojení
Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení bude stále nedostatečné, přičemž
na chod SFRB budou mít vliv osoby, které však nejsou ze své funkce člena výboru Fondu odpovědni za
realizaci politiky MMR. Nebude tak moci být plně využit potenciál SFRB.
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1.6.2. Rizika v případě přijetí nové právní úpravy
V případě, že bude nová právní úprava přijata, a následně budou přijata i navazující jednotlivá nařízení
vlády k užití prostředků SFPI, tj. dojde tedy k převedení vybraných aktivit MMR na SFPI, může být
rizikem na straně státu vznik vyšších požadavků na státní rozpočet, na straně SFPI, vznik delikventních
úvěrů, jejichž dopad do hospodaření státu by však neměl být při dostatečném zajištění významný.
Preferováno by mělo být poskytování úvěrů obcím nebo krajům na investice velkého rozsahu. Samotné
přijetí zákona (bez následného převodu realizace podpor z dosavadních programů MMR) by mělo mít
sice velmi malý účinek, ale vliv bude jednoznačně kladný, a to na úpravu postavení MMR v orgánech
SFPI a změnu ustanovení, která je třeba upravit v souladu s jinými předpisy nebo z důvodu větší právní
jistoty. V případě, že stávající programy podpor MMR přejdou zcela na SFPI, lze předpokládat, že
navyšování počtu zaměstnanců SFPI na straně jedné bude provázeno snížením pracovníků na MMR.

2.

Návrh variant řešení

Varianta 1 – nulová
Podmínky pro poskytnutí podpory platí beze změny podle stávajících nařízení vlády a programů.
Právní rámec:
 zákon č. 211/2000 Sb.
o nařízení vlády ohledně podpor bydlení.
 zákon č. 218/2000 Sb. – státní rozpočet - kapitola 317 MMR
o programy podpory bydlení
o programy podpory cestovního ruchu
o programy podpory regionální politiky
o programy podpory územního plánování
Právní forma poskytnuté podpory:

programy MMR, programy SFRB podle jednotlivých nařízení
vlády.
Právní forma:
žádný nový právní předpis.
Veřejná podpora:
nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu nebo
je poskytována podle pravidla de minimis.
Základní podmínky při poskytování podpor jsou dány:

jednotlivými nařízeními vlády: č. 136/2018 Sb.; č. 390/2017 Sb.; č. 319/2014 Sb.; č. 468/2012
Sb.; č. 284/2011 Sb.; č. 370/2004 Sb.; č. 396/2001 Sb.;

výzvami k programům vyhlášeným v souladu s programovou dokumentací MMR.
Pokud bude přijata varianta č. 1:
1.
SFRB bude zaměřen výhradně na podporu bydlení;
2.
SFRB bude sice v působnosti MMR, avšak svým postavením bude nezávislou organizací
bez úzké spolupráce s MMR;
3.
podpora bydlení bude poskytována podle několika nařízení vlády;
4.
podpora cestovního ruchu, regionálního rozvoje vč. územního plánování bude poskytována
pouze podle programů MMR;
5.
nebudou moci být poskytovány dotace na družstevní podíl;
6.
zákon o Státním fondu rozvoje bydlení nebude obsahovat potřebná ustanovení o možnosti SFRB
využívat informační zdroje z jiných infomačních systémů státu,
7.
zákon nebude obsahovat obecné parametry společné všem navazujícím nařízením vlády;
8.
nebude vyjasněn vztah k rozpočtovým pravidlům a zákonu o finanční kontrole;
9.
nebude umožněn přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu SFRB v průběhu kalendářního
roku v rámci rozpočtu pouze se souhlasem výboru SFRB.
Varianta 2 – Novela zákona – přejmenování Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond
podpory investic, realizace podle jednotlivých nařízení vlády.
Novelou dojde k poskytování podpor se širším zacílením i na cestovní ruch, regionální rozvoj vč.
územního plánování, podpory budou dále poskytovány na základě jednotlivých nařízení vlády,
převedení jednotlivých podpor z MMR bude záviset na rozhodnutí MMR a navazujících nařízení vlády
o investiční podpoře dané oblasti.

Právní rámec:
 zákon č. 211/2000 Sb.
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nařízení vlády na podpory bydlení
následná možnost přijetí nařízení vlády s finančními dopady do státního rozpočtu,
rozpočtu SFPI
zákon č. 248/2000 Sb.
zákon č. 218/2000 Sb. – státní rozpočet - kapitola 317 MMR
o programy podpory bydlení
o programy podpory cestovního ruchu
o programy podpory regionálního rozvoje
o program podpory územního plánování
o
o




Právní forma poskytnuté podpory:
Právní forma:
Veřejná podpora:

již existující programy SFPI podle jednotlivých nařízení vlády
na bydlení, programy MMR na cestovní ruch, regionální rozvoj
vč. územního plánování
novela zákona č. 211/2000 Sb.
následné přijetí nařízení vlády, kterými budou upraveny další
programy SFPI.
nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu nebo
je poskytována podle pravidla de minimis.

Základní podmínky při poskytování podpor budou upraveny přijetím jednotlivých nařízení vlády
postupně v následujícím období.
Tato varianta navrhuje rozšíření možnosti poskytování dotací, případně úvěrů a jejich kombinaci
i na cestovní ruch, regionální politiku vč. územního plánování. Při neměnném systému poskytování
peněžních prostředků jiným subjektům na podporu pouze na základě nařízení vlády, nebude mít toto
opatření přímý vliv. Bude docházet k postupnému převodu programů podle potřeb MMR, což umožní
převést na SFPI dlouhodobé podpory většího rozsahu a investičního charakteru. Tím by byl umožněn
plynulý převod bez výrazného skokového dopadu na počet pracovníků potřebných k administraci
programů obou organizací.
Podpora prostřednictvím dotací uvolňovaných v rámci programového financování vytváří
ve srovnání s jinými formami financování vyšší nároky na zdroje státního rozpočtu, i když mohou
být regulovány podílem spolufinancování žadatelů (nebo v případě dotací určených obcím i spoluúčastí
krajských rozpočtů). Financování ze zdrojů státního rozpočtu vázáné na jeho každoroční schvalování
se také může jevit jako problematické, a to zejména v případech velkých projektů s víceletou realizací.
Naproti tomu využití finančních nástrojů může při správné aplikaci vytvořit i s menším množstvím
finančních zdrojů potřebný akumulační, resp. pákový efekt a zpřístupnit tak podporu většímu okruhu
žadatelů nebo pro náročnější projekty. Vytváří však současně vyšší nároky na odborné řízení
a navazující procesní administrativní zabezpečení. Vzhledem k tomu, že ministerstva jako ústřední
správní úřady jsou určena především k činnostem koncepčního a legislativního charakteru, jeví
se účelné zajistit podpůrné činnosti zejména s aplikací finančních nástrojů prostřednictvím jiných
vhodných institucí, zejména státních fondů, jsou-li v daném nebo příbuzném oboru k dispozici.
Z hlediska adresátů podpory bude účelné využití finančních nástrojů v oblasti regionálního rozvoje
především pro takové žadatele, kteří budou schopni s ohledem na své rozpočtové možnosti akceptovat
podmínky spojené s touto formou pomoci, aniž by to ovlivnilo plnění jejich funkcí nebo úkolů (zejména
pokud půjde o zabezpečování veřejných služeb).
Obecné podmínky pro poskytování podpory regionálního rozvoje s cílem zajistit dynamický
a vyvážený rozvoj území České republiky se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí, přispět
ke snižování regionálních rozdílů a zároveň umožnit využití místního potenciálu pro zvýšení
hospodářské a sociální úrovně jednotlivých regionů, stanovuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (§ 3 a 4).
Pro první fázi je možné uvažovat o převedení následujících podprogramů, tj. přijetí nařízení vlády, které
budou umožňovat SFPI podporu této oblasti:
1. Program Podpora rozvoje regionu 2019+
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 Celý podprogram Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli
 Celý podprogram Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli
2. Program Podpora revitalizace území.
Změna v orgánech SFPI je navrhována tak, že dojde k úpravě § 6 odst. 2 zákona č. 211/2000 Sb.
Změna spočívá ve složení výboru. Odpovědnost za realizaci politiky MMR je na MMR, proto se
navrhuje posílení jeho vlivu, a to alespoň na 4 zástupce MMR ve výboru SFPI. Další členy výboru může
vláda jmenovat na návrh ministra pro místní rozvoj.
Návrh zní: „Výbor má 7 členů. Předsedou výboru je ministr. Místopředsedu a dalších 5 členů výboru
jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra. Jejich funkční období je čtyřleté. Výbor je složen ze 4
zástupců ministerstva, zástupce Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce
územně samosprávných celků.“.
K posílení pozice výboru by také měla sloužit doplňující změna o posuzování návrhu rozpočtu, která
je navrhována v obdobném znění, jako v případě Státního fondu životního prostředí, který byl zřízen
zákonem č. 388/1991 Sb., kde podle § 1 odst. 8 Rada Fondu posuzuje zejména:
a) zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu,
b) roční rozpočty příjmů a výdajů Fondu,
c) navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu.
Návrh zní: „Výbor jedná o věcech, které jsou předmětem činnosti Fondu, a po posouzení předkládá
ministrovi.“, tak, aby nedocházelo pouze k formálnímu předložení.
Další posílení výboru Fondu spočívá v možnosti přesunu peněžních prostředků mezi položkami
rozpočtu se souhlasem Výboru, pokud změna nepřesáhne 5 % rozpočtu. To umožní větší flexibilitu
SFPI a rozhodování o rozdělování položek mezi jednotlivými výdajovými položkami schváleného
rozpočtu v rámci Výboru, tedy zvýšeného vlivu ze strany MMR.
Varianta 2 upravuje možnost rozšířit poskytování dotací fyzickým osobám i na družstevní podíl,
nikoliv pouze družstvu na výstavbu. Se záměrem počítat s podporou vlastního dostupného bydlení
např. i formou podpory družstevní výstavby, která je vhodná zejména v menších městech, je nutné
rozšířit i tuto možnost. Pokud by k této úpravě nedošlo, nemohly by, mj., být poskytnuty dotace
ani při narození dítěte, pokud by se jednalo o úvěr na koupi družstevního podílu.
Varianta 2 navrhuje další změny, které se přímo netýkají záměru poskytování podpor různého druhu
a zaměření, ale jsou formálnějšího charakteru. Tyto změny jsou vyvolané nově přijatými zákony nebo
dalšími potřebami úprav stávajícího textu zákona. Jedná se o oprávnění SFPI využití údajů z jiných
státních infomačních systémů, a dále o vztah k zákonu o finanční kontrole.
Dále je navrhováno, aby byly obsaženy přímo v zákoně základní obecné podmínky použití
peněžních prostředků, kterými disponuje SFPI, na které budou navazovat jednotlivá nařízení
vlády. Základními obecnými podmínkami se rozumějí podmínky pro použití peněžních prostředků ve
formě úvěrů, dotací, úrokových dotací nebo ručení. Jednotlivé podmínky musí zohledňovat formu
podpory, vždy však účel podpory, okruh možných žadatelů – příjemců, výši podpory nebo pravidlo pro
její stanovení, náležitosti žádosti apod. Při poskytování úvěrů je také nutné určit dobu splácení,
úrokovou sazbu apod.
Další okruh podmínek bude závislý na konkrétní podpoře, v případě úvěrů bude například nutné
stanovit, po jak dlouhou dobu je daná úroková sazba platná – tj. doba fixace, podmínky pro předčasné
splacení, odložení splácení, formu čerpání úvěru apod.
Zákon bude stanovovat postup SFPI při poskytování peněžních prostředků tak, že:
„Fond nejpozději k datu účinnosti příslušného nařízení vlády o použití prostředků Fondu oznámí termín
příjmu žádostí nebo zveřejní výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace, úvěru nebo ručení na svých
internetových stránkách. Obsah výzvy musí být přístupný po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty
pro podání žádosti. Obsahem výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů, lhůta
pro podání žádosti, případně další požadavky, které žadatel musí naplnit.“
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Úprava obsahuje:
- dosavadní praxi, kdy je zveřejněno nařízení vlády na webových stránkách SFRB, současně s tím
jsou zveřejněny formuláře, metodický pokyn apod. Žádosti jsou přijímány postupně, na webových
stránkách je zveřejněno, zda je program otevřený, nebo nikoliv;
- nová praxe byla zavedena s převedením programu Regenerace veřejných prostranství
na sídlištích, a to tak, že je zveřejněna výzva k předkládání žádostí. Ze žádostí se vybírá
na základě porovnání jednotlivých projektů. Tedy nejsou automaticky uspokojovány všechny
žádosti, které splní podmínky, ale ty, které jsou nejlépe vyhodnoceny podle zveřejněných kritérií.
Rozšíření podpory i na regionální rozvoj vyvolává nutnost úpravy zákona č. 248/2000 Sb. Navrhovaná
úprava zní: „K finanční podpoře regionálního rozvoje v působnosti Ministerstva se v návrhu státního
rozpočtu vyčleňují finanční prostředky na uskutečňování opatření v působnosti Ministerstva obsažených
ve Strategii regionálního rozvoje, investiční podpora regionálního rozvoje může být také
financována prostřednictvím Státního fondu podpory investic v souladu se zákonem21).
21) Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů.“.
Pokud bude přijata varianta č. 2:
1. bude umožněno poskytovat investiční podpory na bydlení, cestovní ruch a regionální rozvoj
vč. územního plánování Státnímu fondu podpory investic. Státní podpory investic do rozvoje obcí
a regionů budou poskytovány z jednoho místa, dojde k rozšíření na následující zaměření:
a. ke krytí části úhrady formou dotace za účelem nabytí členského podílu v bytovém družstvu,
stane-li se účastník nájemcem bytu, kterého se nabytí podílu týká (tj. bude upravena možnost
poskytování dotací fyzickým osobám i na pořízení družstevního bydlení),
b. ke krytí části nákladů spojených s řešením bezbariérovosti veřejných prostranství a budov
ve vlastnictví obce nebo kraje formou dotace nebo úvěru;
c. ke krytí části nákladů spojených s pořízením technického vybavení obcí a svazků obcí
určeného k údržbě veřejných prostranství formou dotace nebo úvěru;
d. ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na pořízení vybavení do vybraných budov ve
vlastnictví krajů a obcí;
e. na krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na vybudování nebo obnovu:
i. veřejné dopravní infrastruktury, zejména stavby pozemních a pěších komunikací
a s nimi souvisejících zařízení;
ii. veřejné technické infrastruktury, kterou je vedení, stavby a s nimi provozně související
zařízení technického vybavení, zejména vodovody, kanalizace, stavby ke snižování
ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání
s odpady, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě,
elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody a veřejné
osvětlení;
iii. občanského vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání
a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu
a ochranu obyvatelstva;
iv. veřejných prostranství zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu;
v. staveb sloužících pro poskytování služeb ve veřejném zájmu;
f. ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru zaměřených na revitalizaci území, včetně
projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov;
g. k financování projektů za účelem rozvoje regionů v oblasti cestovního ruchu formou dotace
nebo úvěru;
h. ke krytí části nákladů formou dotace na zpracování územně plánovacích dokumentací nebo
územně plánovacích podkladů;
i.
ke krytí části nákladů formou dotace na zlepšování architektonické a urbanistické kvality
staveb a prostředí vytvářeného výstavbou, včetně pořádání architektonických a urbanistických
soutěží;
2. bude zavedena možnost úvěrového financování investic, tj. návratných finančních nástrojů
určených k podpoře obcí a regionů;
3. bude umožněna kombinace dotačních a finančních nástrojů regionálního rozvoje, a tím snižování
regionálních rozdílů a využití místního potenciálu pro zvýšení hospodářské a sociální úrovně
jednotlivých regionů;
4. zvýší se vliv MMR na realizaci vlastní politiky prostřednictvím nástrojů SFPI, výbor SFPI bude
posuzovat návrh rozpočtu SFPI a další důležité materiály;
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5. SFPI bude moci využívat jiné infomační systémy státu, žadatelé nebudou muset poskytovat
informace, které stát již eviduje;
6. zákon o SFPI bude upravovat obecné parametry platné pro všechna navazující nařízení vlády;
7. zákonem bude ujasněn vztah k zákonu o finanční kontrole;
8. bude umožněn přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu SFPI v průběhu kalendářního roku
v případě, že se jedná o malé položky do 5 % rozpočtu, pouze se souhlasem výboru SFPI;
9. rozšíření zacílení SFPI na podporu regionů vyžaduje začlenění nově navrhovaného zdroje SFPI do
systému podpory regionálního rozvoje podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
Varianta 3 – Zrušení Státního fondu rozvoje bydlení a založení Státního fondu podpory investic,
zajištění jeho pravidelného příjmu např. výnosem daně, zrušení možnosti emise cenných papírů,
poskytování podpor bez užití nařízení vlády, nezapočítávání úvěrů od SFPI do celkového
zadlužení obcí či krajů.
Se zajištěním pravidelného příjmu je možno v rámci jeho omezeného rozpočtu lépe plánovat podporu
jednotlivých oblastí podpory, případně jednotlivých subjektů. Nařízení vlády by byla nahrazena
podmínkami, které by stanovily programy SFPI, které by byly zveřejněny na webových stránkách.
Právní rámec:

zrušení zákona č. 211/2000 Sb.

přijetí nového zákona o Státním fondu podpory investic
Právní forma poskytnuté podpory:
Právní forma:
Veřejná podpora:

programy SFPI
Přijetí nového zákona o Státním fondu podpory investic
změnou podmínek nedojde k poskytnutí nepovolené veřejné
podpory.
Základní podmínky nově navrhovaného zákona o Státním fondu podpory investic
Nový zákon by upravoval veškerou státní investiční podporu, která by byla určena na rozvoj obcí
a regionů, bydlení apod.
Návrh varianty vychází z následujících předpokladů:

stát by měl prostřednictvím SFPI podporovat především investice, a to z národních zdrojů;

na poskytovanou podporu investic je třeba zajistit pravidelný příjem, a to nejlépe částí výnosu
některé z daní, případně poplatků apod.;

dotace nebudou zakládat nárok na čerpání ze státního rozpočtu, ale budou omezeny vlastními
příjmy;

úvěry budou poskytovány z vlastních zdrojů SFPI nebo ze státních zdrojů, případně z úvěrů
poskytnutých jinými bankami, např. EIB, nebo fondy EU;

cílem by měla být podpora velkých investičních celků, zejména infrastruktura, zaměření
na poskytování úvěrů pro drobné účely, např. pro fyzické osoby by měla být potlačena, případně
převedena na jiného administrátora;

drobné dotační tituly by bylo vhodné přenechat v působnosti MMR případně převést na Centrum
pro regionální rozvoj;

při tvorbě nového zákona budou systematicky vyřešeny všechny okruhy problémů, které jsou
naznačeny ve variantě č. 2;

bude vyřešen právní problém majetku SFPI, postavení MMR vůči SFPI, mantinely možného
zadlužení, zrušena možnost emise obligací apod.;

přesným vymezením dojde k možnosti upravení využití peněžních prostředků pouze na základě
programů, tedy flexibilní formy využívání podpory bez potřebného nařízení vlády.
Pokud bude přijata varianta č. 3:
1.
investiční státní podpora bydlení, cestovního ruchu, rozvoje obcí a regionů, vč. územního
plánování bude financována ze SFPI, tedy z jednoho centra;
2.
neinvestiční podpora může být poskytována z MMR nebo ze SFPI podle potřeby a peněžních
zdrojů;
3.
investiční podpora bude jak formou dotace, tak formou úvěrů, či jejich kombinace;
4.
SFPI se stane důležitým zdrojem průběžného financování rozsáhlých investic.
Tab. 4 Přehled navrhovaných variant a jejich právní ukotvení
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Legislativní ukotvení podpor

Varianta

č. 1 – beze změn
č. 2 – transformace SFRB na SFPI,
přechod investičních podpor na SFPI
č. 3 – transformace SFRB na SFPI,
zajištění pravidelného zdroje,
přechod všech investičních podpor
na SFPI

Forma úvěru

Forma dotace

pouze na bydlení
podle nařízení vlády
na bydlení, cestovní ruch,
regionální rozvoj, a to
nařízeními vlády
na bydlení, cestovní ruch,
regionální rozvoj, a to
programovým
financováním

MMR – programové
financování
SFPI přes kapitolu
MMR, na územní
plánování

3.

Vyhodnocení nákladů a přínosů

3.1.

Identifikace nákladů a přínosů

SFPI vlastním příjmem
z daňového výnosu

Úpravy zákona
č. 211/2000 Sb.

zůstane beze změny
novelizace
stávajícího zákona
nový zákon

Pro posouzení vhodnosti jednotlivých variant byly identifikovány ve všech variantách řešení základní
náklady a přínosy, které jsou uvedeny níže.
Náklady státu jsou posuzovány jako celkové náklady státu v členění na požadavky ze státního rozpočtu,
tak i přímé výnosy z daní nebo poplatků.
Tab. 5 Kvalitativní popis nákladů přínosů a rizik jednotlivých variant
Var.

Celkové náklady

Celkové přínosy

1

Žádné nové náklady, pouze
běžné náklady v úrovni
stávajících nákladů,
odpovídající administrativní
náročnosti na dotace a úvěry,
ručení.

Není třeba přijmout nový
předpis nebo novelizovat
stávající.

2

Náklady se zvýší pouze v tom
případě, pokud budou přijata
nařízení vlády o použití
peněžních prostředků, která
svým objemem překročí
stávající rozsah podpor
poskytovaných MMR, současně
s poskytovanými podporami
v rozsahu, v jakém jsou
poskytovány podpory SFRB
v současné době.

Dojde k možnosti poskytovat
podpory i na oblasti, které
dosud SFRB nepokrýval,
dojde k většímu vlivu MMR
na chod SFPI a k odstranění
nedostatků zákona
plynoucích z jiných právních
předpisů.
Další realizace změn bude
záviset na výsledku změny
v tomto období.

3

Vyšší náklady vzniknou
požadavkem na příjem SFPI,
náklady vzniknou zvýšením
počtu pracovníků SFPI,
poklesem pracovníků MMR.

Umožnění dlouhodobých, ale
flexibilních nástrojů, při
omezení zadlužení SFPI,
dojde ke vzniku silného
finančního flexibilního zdroje
financování.

19

Hlavní rizika

SFRB bude relativně
nezávislý fond bez vlastních
přímých zdrojů, postupným
vyčerpáním zbylých
vlastních peněžních zdrojů
Fondu bude jeho výkonnost
klesat, relativní nákladovost
poroste.
Celkový vliv změny bude
poměrně malý, investiční
podpora může být díky
složitosti přijetí nařízení
vlády málo flexibilní, pokud
nedojde k přijetí nařízení
vlády, stav ohledně podpor
se nebude měnit, pokud
dojde k velkému rozsahu
podpory, budou náklady
státu na podpory čerpány ze
státního rozpočtu jako
mandatorní výdaje.
Nízký přínos změny, velké
administrativní náklady
změny, nedostatečné příjmy
nezajistí efektivnost
podpory.

3.2.

Náklady státu

Náklady státu budou záviset od hospodaření SFRB – potažmo SFPI, ale zejména na rozhodnutí vlády
o významu podpory regionálního rozvoje. Pokud by se této prioritě formou investic dostalo slyšení a stát
by na investice uvolnil prostředky, buď ze svého rozpočtu (varianta 2) nebo přímo z výnosu některé
daně (varianta 3), dopad na stát by mohl být vzhledem k multiplikačnímu efektu investic velmi silný.
Pokud budou investice omezeny rozpočtem obdobným jako v současné době, vliv na ekonomiku bude
relativně malý, viz tabulka 4, i když ze změny zákona žádné přímé dopady neplynou. Jak již bylo
zmíněno, k investicím podpořeným ze státních zdrojů je třeba přijmout jednotlivá nařízení vlády.
Tab. 6 Přehled výdajů státu na podpory bydlení, územního plánování, regionálního rozvoje a cestovního
ruchu v milionech Kč
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

skutečnost

Skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

rozpočet

231,30

180,42

142,39

194,10

124,80

127,54

112,00

x

37,35

34,37

22,03

13,00

15,10

x

x

x

124,24

257,36

192,26

241,53

439,80

336,33

163,60

240,50

17,10

57,90

60,00

4,17

3,00

0,00

Regenerace panelových
sídlišť
Podpora výstavby a
technické infrastruktury
Podpora výstavby
podporovaných bytů

x

Bytové domy bez bariér
Podpora výměny
olověných vodovodních
rozvodů vody v bytových
domech
Podpora odstraňování
následků povodní
a krupobití
Podpora bydlení při živelní
pohromě
Podpora při zajišťování
dočasného náhradního
ubytování a dalších
souvisejících potřeb v
důsledku povodně či jiné
živelní pohromy
Podpora hypotečních
úvěrů

X

5,83

x

3,21

x
8,29

x
9,43

11,20

X

x

x

X

60,50

X

x

23,40

19,90

15,70

9,20

4,20

0,20

0,00

0,00

346,68

280,11

117,01

311,20

320,05

377,40

497,12

527,47

Demolice budov v SVL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,11

51,42

60,00

Podpora odstraňování
bariér v budovách
Obnova obecního a
krajského majetku po
živelních pohromách
Národní program podpory
CR v regionech
I. podprogram Rozvoj
základní a doprovodné
infrastruktury CR"
Národní program podpory
CR v regionech
II. podprogram
Marketingové aktivity v CR

8,56

8,54

10,10

9,20

12,20

4,97

20,14

20,00

0,00

49,68

50,13

187,65

420,43

205,14

178,37

50,00

0,06

Podpora rozvoje regionů

Podpora územně
plánovacích činností obcí
MMR celkem
Dotace ke krytí části
nákladů spojených s
výstavbou bytů pro
příjmově vymezené osoby
- NV 146/2003 Sb.

x

7,10
x

0,36

x

x

0,52

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

67,128

150,00

x

X

x

x

x

x

13,123

100,00

X

X

X

X

X

20

20

20

975,67

1344,20

1100,96

1103,55

977,97

788,61
11,50

833,59
X

618,41
x

x

20

x

x

x

x

Podpora výstavby
sociálních bytů (nařízení
vlády
č. 333/2009 Sb.)
Regenerace veřejných
prostranství na sídlišťích
(NV č. 390/2017 Sb.) –
dotace
Regenerace veřejných
prostranství na sídlišťích
(NV č. 390/2017 Sb.) –
úvěry
Program PANEL - NV
299/2001 Sb. - dotace
úroků, novel. NV 325/2006
Úvěry obcím na opravy
a modernizace bytů - NV
396/2001 Sb.
Úvěry na pořízení bydlení
mladým lidem do 36 let NV 616/2004 (do 300 tis.
Kč)
Dotace k úvěrům ml. lidem
na výstavbu nebo pořízení
bydlení
Úvěry na výstavbu bytu
fyz. osobami postiženými
povodněmi - NV 396/2002,
28/2006, (opravy a
rekonstrukce bytů)
Povodně 2002, 2006, 2009
a 2010 - Opravy bytového
fondu poškozeného
povodněmi (NV 59/2004
Sb., 145/2006 Sb.)
Úvěry a dotace obcím na
opravy a modernizace
bytového fondu - povodně
2009, NV 396/2001 Sb.
Úvěry na modernizaci bytu
mladým lidem do 36 let NV 28/2006 (do 150 tis. Kč)
Program 600 – Úvěr pro
mladé na pořízení obydlí
podle NV č. 100/2016 Sb.
Úvěry fyzickým a
právnickým osobám na
podporu výstavby
nájemních bytů dle NV č.
284/2011 Sb. [1]
Úvěry fyzickým a
právnickým osobám na
opravy a modernizace
bytových domů dle NV č.
468/2012 Sb.[1]
Program Živel – nařízení
vlády č. 319/2014 Sb.
Státní fond rozvoje bydlení
- celkem

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

skutečnost

Skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

rozpočet

35,96

7,20

x

x

x

x

x

3,30

x

x

x

x

x

x

x

100,00

x

x

x

x

x

x

x

100,00

913,40

919,65

898,07

876,49

15,93

13,52

6,98

5,90

318,51

5,10

82,09

73,56

4,10

0,30

802,70

829,69

782,29

x

x

x

833,00
20,00

x

x

x

x

x

55,60

42,21

34,17

23,80

17,36

x

x

x

x

x

1,00

x
35,70

1,50

x

x

x

x

x

x

x

1,40

x

x

x

x

x

x

x

40,33

25,71

17,48

11,58

50,00

x

x

2,56

11,16

50,00

x

x

x

x

0,00

9,85

x

x

x

x

1 384,38

1 029,17

0,15
x

48,64

153,31

102,37

91,13

69,18

270,00

254,82

587,54

603,89

298,08

190,83

500,00

0,00

0,00

x

x

1 267,56

1 706,78

x
1 568,84

x
1 262,74

1 082,40 1 958,70

Celkem MMR
2 172,99
1 862,76
1 885,97
2 682,45
2 913,04
2 343,70
2 165,95 2 916,67
(PB+CR+RP)+SFRB
[1] Od r. 2015 nahrazeno novým úvěrovým programem SFRB na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou
pro fyzické i právnické osoby, nařízení vlády č. 319/2014 Sb.
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3.3.
-

3.4.

Přínosy
umožnění poskytování investiční podpory na bydlení, cestovní ruch, regionální rozvoj,
vč. územního plánování Státnímu fondu podpory investic,
sjednocení podpory investic do bydlení, cestovního ruchu, regionálního rozvoje vč. územního
plánování do jednoho místa; upevnění pozice Ministerstva pro místní rozvoj v právnické osobě,
která patří do působnosti MMR;
aktualizace právní úpravy státního fondu (viz varianta 2);
vyšší zapojení SFPI do investic ČR;
zajištění větší flexibility rozpočtu SFPI.

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant

3.4.1. Dopady do jednotlivých oblastí
Při identifikaci dotčených oblastí a subjektů byla dodržována níže uvedená pravidla:
Rozlišuje se, zda se jedná o pozitivní (P), spíše pozitivní (SP), negativní (N), spíše negativní (SN)
dopad a bez dopadu (BD)

Tab. 7 Dopady do jednotlivých oblastí
Varianty
Oblasti/varianty
Trh práce
Trh s byty
Vlastnická práva
Životní prostředí
Lidské zdraví
Mezinárodní závazky v oblasti
lidských práv a Listiny
základních práv a svobod
Spravedlnost
Sociální systém
Veřejné finance
Udržitelný rozvoj
Regionální rozvoj
Ochrana veřejných zájmů podle
stavebního zákona

1.

2.

3.

BD
BD
BD
BD
BD

SP
SP
BD
BD
BD

SP
SP
BD
BD
BD

BD

BD

BD

BD
BD
BD
BD
BD

BD
SP
BD
SP
P

BD
SP
SN
SP
P

BD

P

P

3.4.2. Dopady navrhovaných variant na skupiny:
Pokud omezíme problematiku pouze na přijetí novely, nemá žádné dopady na žádné skupiny. Dopady
budou hodnoceny u jednotlivých programů při procesu tvorby nařízení vlády, kterými budou nástroje
zaváděny.

3.4.3. Vyhodnocení variant
Náklady a přínosy jednotlivých variant řešení jsou rozděleny dle dotčených subjektů.
Zvolený interval pro hodnocení: žádné 0, nízké ±1, střední ±2, významné ±3.
Součtem takto vyhodnocených nákladů a přínosů v jednotlivých variantách určíme, která varianta
je z pohledu zpracovatele nejvýhodnější.
Tab. 8 Vyhodnocení variant dle nákladů a přínosů
Varianty

Náklady/Přínosy

Obce a
kraje

Stát

Komerční
trh
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Výsledek

Součet
výsledků

Pořadí

1

2
3

Náklady

0

-1

0

-1

Přínosy

1

1

0

2

Náklady

0

-2

0

-2

Přínosy

2

+2

0

4

Náklady

0

-3

0

-3

Přínosy

2

+3

0

5

1

3.

2

1.-2.

2

1.-2.

Varianta 1
Dopady na cílovou skupinu:
Náklady: nízké – relativně omezený vliv SFRB, omezený vliv dotací MMR
Přínosy: nižší – vzhledem k rozsahu záběru SFRB jsou přínosy omezené, přínosy z dotace MMR
odpovídají míře intervence
Dopady na stát:
Náklady: nízké – SFRB relativně malé množství poskytovaných úvěrů a dotací, odpovídají tomu nízké
náklady na dotace a zdroje, náklady na administraci vzhledem k růstu úvěrů dané nařízením vlády
pro mladé osoby, relativní náklady poklesnou v blízké době; MMR – náklady na dotace odpovídají
schválenému rozpočtu, administrativní náklady odpovídají nákladům ve státní správě
Přínosy: nižší – odpovídají množství poskytovaných dotací a úvěrů, relativní intervence k HDP je nízká
Dopady na komerční trh:
Náklady: žádné – objem podpory státu zanedbatelný
Přínosy: žádné – objem podpory státu zanedbatelný

Varianta 2
Dopady na cílovou skupinu:
Náklady: nízké – relativně omezený vliv SFPI daný národní dotační politikou, snížený podíl dotací
z MMR
Přínosy: nižší – vzhledem k rozsahu záběru SFPI přínosy zůstávají omezené, přínosy z dotace MMR
odpovídají míře intervence
Dopady na stát:
Náklady: střední – SFPI zvýší počet poskytovaných úvěrů a dotací, odpovídat tomu budou zvýšené
náklady na dotace a finanční zdroje na úvěry, náklady na administraci by měly být adekvátní podpoře;
MMR – náklady na dotace odpovídají schválenému rozpočtu, administrativní náklady odpovídají
nákladům ve státní správě, pokud dojde k uvolnění pracovníků, budou využiti k jiným agendám
Přínosy: nižší až střední – odpovídají množství poskytovaných dotací a úvěrů, relativní intervence
k HDP je stále nízká
Dopady na komerční trh:
Náklady: žádné – objem podpory státu zanedbatelný
Přínosy: žádné – objem podpory státu zanedbatelný

Varianta 3
Dopady na cílovou skupinu:
Náklady: nízké – relativně omezený vliv SFPI daný národní dotační politikou, snížený podíl dotací
z MMR
Přínosy: střední – vzhledem ke zvýšení rozsahu záběru SFPI a zvýšení vlivu SFPI budou přínosy
vyšší, přínosy z dotace MMR odpovídají míře intervence
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Dopady na stát:
Náklady: střední – SFPI se svým vlastním nezávislým příjmem z výnosu z daní zvýší počet
poskytovaných úvěrů a dotací; zvýšené náklady na dotace a finanční zdroje na úvěry budou kryty pouze
v tom rozsahu, jaký bude schválený rozpočet včetně příjmové stránky, náklady na administraci by měly
být adekvátní podpoře; MMR – náklady na dotace odpovídají schválenému rozpočtu, administrativní
náklady odpovídají nákladům ve státní správě, pokud dojde k uvolnění pracovníků, budou využiti
k jiným agendám
Přínosy: střední – odpovídají množství poskytovaných dotací a úvěrů, relativní intervence k HDP je
stále nízká
Dopady na komerční trh:
Náklady: žádné – objem podpory státu zanedbatelný
Přínosy: žádné – objem podpory státu zanedbatelný

4.

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení

Podle vyhodnocení nákladů a přínosů a rizik u jednotlivých variant vychází nejlépe varianta 2.
K realizaci je doporučována varianta 2. Je tedy zvolena varianta, která vychází z dosavadních
zkušeností s fungováním Státního fondu rozvoje bydlení a jeho rozšíření. V případě souhlasu
Ministerstva financí a uvolnění pravidelného zdroje z výnosu z daní lze uvažovat o novém zákoně, který
by zajistil jak příjem, tak přesné mantinely fungování.

5.

Implementace doporučené varianty a vynucování

Přímé náklady vzniknou s přejmenováním Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory
investic. Náklady vyčíslil Fond následovně:

Re-branding SFRB (včetně nového loga a převodu autorských práv,
grafického manuálu)

120 000,00

Merkantil (letáky, plakáty na veletrh, vizitky, bloky, papírové desky)
Dárkové předměty
Úpravy webových stránek
Korespondence ke změně názvu (25 tis. klientů)
IT náklady nákup domény, práce na doméně, konfigurace IP adres
Obměna certifikátů
Celkem přímé náklady

100 000,00
100 000,00
30 000,00
500 000,00
20 300,00
10 000,00
880 300,00

Výše uvedený rozpočet je možné doplnit i další PR informační kampaní. Odhadované náklady by mohly
činit cca 1 mil. Kč. Další náklady implementace vzniknou až při realizaci jednotlivých podpor, tedy
po přijetí jednotlivých nařízení vlády, které budou souviset se zaváděním nového dotačního
či úvěrového titulu, tj. náklady na samotnou podporu (úvěry, dotace) a administrativní náklady.
Vícenáklady by mohly vzniknout MMR až následně při propouštění pracovníků, SFPI při přijímání
nových pracovníků a zřizování pracovních míst včetně rozšiřování celkové kapacity budovy, techniky
apod. Stávající personální kapacita by měla pokrýt mírný nárůst počtu dotačních a úvěrových případů
v souvislost s vyšší informovaností o stávajících programech.
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné nové úkoly pro obce či kraje, naopak budou moci čerpat
dotační a úvěrové prostředky na realizaci svých investičních záměrů. Zvýšením informovanosti
o jednotlivých programech Fondu by mohlo dojít ke zvýšení zájmu o dosavadní podpory, tj. mohlo
by dojít k vyčerpání plánovaného rozpočtu a tím pádem k pozitivnímu sociálnímu dopadu a dopadu
na rozpočty krajů a obcí.
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5.1.

Vynucování

Varianta 1 – nevyžaduje žádný nový předpis.
Varianta 2 – vyžaduje novelizaci zákona.
Varianta3 – vyžaduje přijetí nového zákona z důvodu podstatných změn ve velkém množství
ustanovení, kterým se také zruší dotčený zákon o Státním fondu rozvoje bydlení.

6.

Přezkum účinnosti regulace

Informace ministrovi pro místní rozvoj při předkládání jednotlivých prováděcích předpisů - nařízení vlády
k projednání vládě. Indikátorem bude počet programů a objem investic realizovaných Státním fondem
podpory investic, a to ve členění podle účelu a podle jednotlivých forem podpor. Po pěti letech
od účinnosti novely bude proveden přezkum účinnosti právních předpisů - Ex post RIA, který zhodnotí,
zda byly naplněny cíle, tj. zda byla využita možnost daná zákonem zaměřovat podpory i na regionální
rozvoj, územní plánování a cestovní ruch, a zda úpravy legislativního charakteru jsou vyhovující
a dostatečné.

7.

Konzultace a zdroje dat

Záměr RIA byl konzultován se Státním fondem rozvoje bydlení.
Pro identifikaci problémů byly použity tyto zdroje:

statistická data ČSÚ, SFRB a MMR;

údaje z programů MMR a SFRB.
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Platné znění zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu
na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpis ů, s vyznačením navrhovaných změn

ZÁKON
ze dne 21. června 2000
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního
majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
podpory investic
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PODPORY INVESTIC
§1
Základní ustanovení
(1) Zřizuje se Státní fond rozvoje bydlení podpory investic se sídlem v Praze (dále jen
„Fond“). Účelem Fondu a jeho veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České
republice v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky a
udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem udržitelný rozvoj obcí,
měst a regionů, bydlení a cestovního ruchu v souladu s veřejným zájme m a koncepce mi,
strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České
republiky. Fond dále zajišťuje výběr peněžních příspěvků od cestovních kanceláří do
garančního fondu cestovních kanceláří a vyplácení peněžních prostředků z tohoto fondu podle
zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti
cestovního ruchu.
(2) Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen
„ministerstvo“).
(3) Fond hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu7), s vlastním majetkem a s
majetkem jiných osob.
(4) Vlastní majetek Fond nabývá
a) přijetím určeného majetku od státu nebo jiných osob,
b) z vlastní činnosti.
(5) Fond může být zřizovatelem či zakladatelem právnických osob a může v nich
1

nabývat majetkovou účast.
(6) Prostředky Fondu určené na podporu udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů
může Fond převést do fondů rozvoje měst v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské
unie8).
(7) Fond může nabývat cenné papíry, zejména podle zákona o kolektivním
investování.
§2
Příjmy Fondu
(1) Příjmy Fondu tvoří
a) dotace ze státního rozpočtu,
b) příjem z vydaných dluhopisů,
c) výnosy z dluhopisů nakoupených v souladu s tímto zákonem,
d) splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství,
e) úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím
prostředků Fondu,
f) výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem, dary a dědictví ve prospěch Fondu,
g) prostředky ze strukturálních fondů Evropských společenství z fondů Evropské unie,
h) přijaté půjčky zápůjčky a úvěry,
i) splátky půjček zápůjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření
bytového fondu a do fondů rozvoje měst,
j) další příjmy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
(2) Dluhopisy vydané k zajištění příjmů Fondu jsou vydávány podle zvláštního
právního předpisu.1)
(3) Dotace ze státního rozpočtu je poskytována Fondu každoročně nejméně ve výši
skutečných výdajů určených schváleným rozpočtem Fondu na poskytování nenávratných
dotací.
§3
Použití prostředků Fondu
(1) Finanční Peněžní prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze použít pouze na
území České republiky
2

a) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami a modernizací bytů,
bytových a rodinných domů formou úvěru nebo dotace,
b) ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank
fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a
rodinných domů,
c) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami nebo modernizací bytů,
bytových a rodinných domů formou dotace,
d) c) k ručení za část nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami
zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám
1. na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů,
2. na výstavbu infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu,
e) d) ke krytí části nákladů spojených s koupí nebo nabytím pozemků nebo jejich
odpovídajících částí, které jsou kupovány nebo nabývány společně s pořizovanými byty,
bytovými nebo rodinnými domy formou úvěru nebo formou krytí části úroků z úvěru,
f) e) ke krytí části úhrady formou úvěru za účelem nabytí členských práv a povinností
družstevního podílu v družstvu, nebo za účelem nabytí podílu v právnické osobě, stane- li se
účastník žadatel nájemcem bytu, popřípadě bude- li mít jiné právo užívání bytu v bytovém
domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se nabytí členských práv a
povinností nebo nabytí podílu týká,
f) ke krytí části úhrady formou dotace za účelem nabytí družstevního podílu v bytovém
družstvu, stane-li se žadatel náje mce m bytu, kterého se nabytí družstevního podílu týká,
g) f) g) ke krytí části nákladů spojených s pořízením zařízení bytu formou úvěru,
h) g) h) k financování projektů za účelem realizace cílů veřejné politiky v oblasti bydlení a
rozvoje obcí, měst a regionů.
h) ke krytí části nákladů s pojených s řešením bezbarié rovosti veře jných prostranství a
budov ve vlastnictví obce nebo kraje formou dotace nebo úvěru,
i) ke krytí části nákladů spojených s pořízením technického vybavení obcí a
dobrovolných svazků obcí určeného k údržbě veřejných prostranství formou dotace
nebo úvěru,
j) ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na pořízení vybavení do vybraných
budov ve vlastnictví krajů a obcí,
k) ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na vybudování nebo obnovu
1. veřejné dopravní infrastruktury a s ní souvisejících zařízení,
2. veřejné technické infrastruktury,
3. občanského vybavení, kterým jsou zejména stavby a zařízení sloužící pro
vzdělávání, výchovu, sociální služby a péči o rodinu,
4. veřejných prostranství,
3

5. staveb sloužících pro poskytování služeb ve veřejné m zájmu,
l) ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru zaměřených na revitalizaci území,
včetně projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov,
m) ke krytí části nákladů projektů za účelem rozvoje regionů v oblasti cestovního
ruchu formou dotace nebo úvěru,
n) ke krytí části nákladů formou dotace na zpracování úze mně plánovacích
dokumentací nebo územně plánovacích podkladů,
o) ke krytí části nákladů formou dotace na zlepšování architektonické a urbanistické
kvality staveb a prostředí vytváře ného výstavbou, včetně pořádání architektonických
a urbanistických soutěží.
(2) Finanční Peně žní prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze dále použít
a) k nákupu krytých dluhopisů,
b) k nákupu dluhopisů, jejichž emitentem je Česká národní banka,
c) k nákupu státních dluhopisů,
d) k úhradě závazků plynoucích z ručení podle odstavce 1 písm. d) pís m. c),
e) k úhradě závazků z vydaných dluhopisů,
f) k úhradě nákladů spojených se správou a činností Fondu,
g) k úhradě nákladů spojených s poskytováním prostředků podle odstavce 1,
h) k úhradě nákladů spojených s podporou informační a poradenské činnosti v oblasti bydlení,
cestovního ruchu a udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů,
i) k nákupu dluhopisů vydaných členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími
Evropský hospodářský prostor, členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj, cenných papírů a dluhopisů vydaných centrálními bankami těchto států a dluhopisů
vydaných Evropskou investiční bankou.
(3) Vlastní prostředky Fondu a prostředky jiných osob, se kterými Fond hospodaří, lze
použít v souladu s jejich určením a účelem Fondu.
(4) Činnosti spojené s funkcí Fondu podle odstavce 1 písm. a), b), d) a h) může Fond
svěřit jiné právnické osobě na základě výběrového řízení vyhlášeného podle zvláštního
právního předpisu.2)
(4) Činnosti spojené s funkcí Fondu s výjimkou poskytování dotací podle
odstavce 1 písm. a), f) a h) až o) může Fond svěřit jiné právnické osobě vybrané podle
zákona o zadávání ve řejných zakázek.
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(5) Fond uzavírá s příjemci finančních peně žních prostředků Fondu smlouvu o
poskytnutí prostředků podle odstavce 1.
(6) V souvislosti s poskytnutím prostředků Fondu podle odstavce 1 Fond si vyžádá od
fyzické nebo právnické osoby žádající o poskytnutí prostředků z Fondu poskytnutí informací
a podkladů nezbytných k posouzení jejich schopnosti hospodárně použít finanční peněžní
prostředky k účelu, ke kterému mají být poskytnuty.
(7) Při hospodaření Fondu se nesmí aktiva Fondu snížit pod 6 miliard Kč. Zůstatky
prostředků Fondu se na konci kalendářního roku převádějí do následujícího kalendářního
roku.
(8) Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.
§ 3a
Tvorba a použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb
Fond může vytvářet fond kulturních a sociálních potřeb, na jehož tvorbu a hospodaření
s prostředky se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu2b) obdobně.
§4
(1) O použití prostředků Fondu v souladu se schváleným rozpočtem Fondu rozhodují
orgány Fondu.
(2) Podrobnosti o činnosti Fondu, vztazích mezi jeho orgány a o jeho vnitřní
organizaci stanoví statut Fondu, který na návrh ministra pro místní rozvoj (dále jen „ministr“)
schvaluje vláda.
(3) Při posuzování místních a regionálních potřeb podpory investic do bydlení
spolupracují orgány Fondu se samosprávnými orgány obcí a krajů.
(4) Prostředky poskytnuté Fondem musí být vráceny zpět do Fondu, nebyly- li použity
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty, nebo pominul- li důvod pro jejich poskytnutí.
(5) Za účelem ověření údajů, které byly Fondu poskytnuty žadatelem a
příje mce m peně žních prostředků, se Fondu poskytují údaje katastru nemovitostí
bezúplatně, a to prostřednictvím dálkového přístupu.
§ 4a
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Fond využívá při výkonu své působnosti ze základního registru obyvatel
údaje v rozsahu
a) příjme ní,
b) jmé no, popřípadě jmé na,
c) adresa místa pobytu,
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d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině,
datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo úze mí České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož úze mí k úmrtí došlo; je-li vydáno
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den
smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Fond využívá při výkonu své působnosti z informačního systému evidence
obyvatel údaje v rozsahu
a) jmé no, popřípadě jmé na, příjme ní, rodné příjmení,
b) datum naroze ní,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
občan narodil,
d) rodné číslo,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Fond využívá při výkonu své působnosti z informačního systému cizinců
údaje v rozsahu
a) jmé no, popřípadě jmé na, příjme ní, rodné příjmení,
b) datum naroze ní,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na úze mí České
republiky, místo a okres naroze ní,
d) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,
se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému
cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru pře dcházejícím současný stav.

§5
Rozpočet a účetnictví Fondu
(1) Fond sestavuje pro každý kalendářní rok návrh svého rozpočtu, který předkládá
vládě ministr vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných
změnách, které v něm provede, spolu s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení
Poslanecké sněmovně. Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku,
kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.2a)
(2) Není- li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu schválen rozpočet Fondu na příslušný
kalendářní rok před prvním dnem tohoto kalendářního roku, řídí se jeho rozpočtové
hospodaření v době od prvního dne tohoto kalendářního roku do schválení rozpočtu na tento
rok objemem a členěním příjmů a výdajů rozpočtu Fondu v předchozím roce. Výdaje v tomto
období se uvolňují v jednotlivých položkách rozpočtu Fondu ve výši jedné dvanáctiny
celkové roční částky v každém měsíci tohoto období.
(3) Po skončení kalendářního roku sestavuje Fond k rozvahovému dni účetní závěrku,
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kterou spolu s výroční zprávou o činnosti Fondu předkládá ministr vládě a vláda je předkládá
do 31. března běžného kalendářního roku ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu.
Účetní závěrka Fondu sestavená k rozvahovému dni musí být před jejím předložením vládě
ověřena auditorem.
(4) Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
(5) Fond ve svém účetnictví vede odděleně náklady spojené se správou Fondu a v tom
samostatně odměny členů výboru a dozorčí rady Fondu. Takto jsou tyto výdaje jako
samostatné položky uvedeny i v rámci rozpočtu Fondu na příslušný rok.
(6) V případě naléhavé potřeby může Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a
životní prostředí Poslanecké sněmovny na návrh ministra projednat a schválit nezbytné
přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Fondu v průběhu kalendářního roku.
(6) Výbor Fondu může na návrh ředitele Fondu schválit v průběhu kalendářního
roku nezbytné přesuny me zi jednotlivými položkami rozpočtu Fondu, nepřesáhnou-li
tyto přesuny v souhrnu za daný kalendářní rok 5 % celkových výdajů stanovených
schváleným rozpočtem Fondu na příslušný kalendářní rok. Další nebo vyšší přesuny
schvaluje v případě naléhavé potře by na návrh ministra výbor Poslanecké sněmovny, do
jehož působnosti patří regionální rozvoj.
§6
Orgány Fondu
(1) Orgány Fondu jsou výbor Fondu (dále jen „výbor“), dozorčí rada Fondu (dále jen
„dozorčí rada“) a ředitel Fondu (dále jen „ředitel“).
(2) Výbor má 7 členů a skládá se ze 4 zástupců ministerstva, zástupce Ministerstva
financí, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce úze mně samosprávných
celků. Předsedou výboru je ministr. Místopředsedu a dalších 5 členů výboru jmenuje a
odvolává vláda na návrh ministra. Jejich funkční období je čtyřleté. Výbor je složen ze
zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a
obchodu a zbývající členové výboru jsou nezávislými odborníky. Člen výboru může být
odvolán
a) porušil- li závažným způsobem povinnosti vyplývající z jeho funkce,
b) byl- li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
c) nemůže- li z důvodů na své straně vykonávat svou funkci po dobu delší šesti měsíců,
d) v dalších odůvodněných případech.
(3) Předseda výboru řídí činnost výboru. Jednání výboru se řídí jednacím řádem, který
schvaluje výbor usnesením.
(4) Výbor jedná o věcech, které jsou předmětem činnosti Fondu, a předkládá
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ministrovi
a) návrh rozpočtu Fondu,
b) účetní závěrku Fondu sestavenou k rozvahovému dni a výroční zprávu o činnosti Fondu za
příslušný kalendářní rok,
c) návrh statutu Fondu a návrh změn tohoto statutu.
(5) Ředitel je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem. Ředitel je jmenován
ministrem. Ředitel zejména
a) provádí rozhodnutí a další opatření schválená a projednaná výborem,
b) řídí činnost Fondu a práci zaměstnanců Fondu.
(6) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada kontroluje činnost a
hospodaření Fondu a jeho orgánů a schvaluje účetní závěrku Fondu. Dozorčí rada má 5 členů.
Členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Člen dozorčí rady může být odvolán
a) porušil- li závažným způsobem povinnosti vyplývající z jeho funkce,
b) byl- li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
c) nemůže- li z důvodů na své straně vykonávat svou funkci po dobu delší šesti měsíců,
d) v dalších odůvodněných případech.
(7) Dozorčí rada zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se
usnáší hlasováním. Volba je provedena nebo usnesení je přijato, pokud pro ně hlasují nejméně
3 členové dozorčí rady. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí
rada usnesením.
(8) O závažných nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu dozorčí rada
neprodleně informuje ministra.
§7
Střet zájmů
(1) Výkon funkce člena výboru nebo člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí
ředitele, s pracovním poměrem se základním pracovněprávním vztahem vůči Fondu a s
funkcemi v řídících a dozorčích orgánech právnických osob, kterým byla poskytnuta podpora
z Fondu nebo které žádají o poskytnutí podpory z Fondu.
(2) Člen orgánu Fondu a zaměstnanci Fondu se nesmějí účastnit na podnikání
fyzických a právnických osob, kterým byla poskytnuta podpora z majetku Fondu nebo které
žádají o poskytnutí podpory z majetku Fondu, ani nesmějí být výdělečně činní v
pracovněprávním, služebním či obdobném poměru základním pracovněprávním vztahu,
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služebním pomě ru nebo v jiné m obdobné m vztahu u těchto fyzických a právnických osob.
(3) Ministerstvo nebo Fond jsou oprávněny požadovat, aby osoba vydala prospěch,
pokud jej získala v souvislosti s porušením povinností podle odstavce 1 nebo 2. Právo na
náhradu škody tím není dotčeno.
§8
(1) Výkon členství ve výboru nebo v dozorčí radě Fondu je překážkou v práci z
důvodu obecného zájmu (výkon veřejné funkce) podle zvláštního právního předpisu.4)
Členům výboru a členům dozorčí rady přísluší náhrada cestovních výdajů5) souvisejících s
výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Fondu.
(2) Výši odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Fondu
stanoví vláda usnesením.
(3) Zaměstnanci Fondu jsou odměňováni podle předpisů o platu a odměňování za
pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.6)
§8
(1) Výkon členství ve výboru nebo v dozorčí radě Fondu je překážkou v práci z
důvodu výkonu veře jné funkce podle § 201 zákoníku práce. Členům výboru a členům
dozorčí rady přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem je jich funkce
ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Fondu.
(2) Výši odmě ny spojené s výkone m funkce člena výboru a člena dozorčí rady
Fondu stanoví vláda usnesením.
§9
(1) Vláda stanoví nařízením podmínky použití finančních peněžních prostředků k
účelům uvedeným v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f), přičemž podmínky poskytnutí
prostředků mohou obsahovat zacílení podpor. V oblasti bydlení podpory cílí zejména na
mladé lidi, domácnosti s nižšími příjmy, osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení, nebo
osoby ohrožené sociálním vyloučením.
(2) Podmínky použití peněžních prostředků ve formě úvěru obsahují alespoň
a) účel úvě ru,
b) stanovení okruhu příje mců úvěru,
c) výši úvěru nebo pravidla pro je jí stanovení,
d) výši úrokové sazby nebo pravidla pro její stanovení,
e) podmínky poskytnutí a použití úvě ru,
f) nále žitosti žádosti o úvě r,
g) způsob zajištění úvěru a
h) dobu splatnosti úvě ru.
(3) Podmínky použití peněžních prostředků ve formě dotace obsahují alespoň
a) účel dotace, nebo účel úvě ru, na je hož úroky je dotace poskytována,
b) stanovení okruhu příje mců dotace,
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c) výši dotace nebo pravidla pro je jí stanovení,
d) podmínky poskytnutí a použití dotace a
e) nále žitosti žádosti o dotaci.
(4) Podmínky ručení obsahují alespoň
a) účel úvěru, který je ručením zajištěn,
b) stanovení okruhu příje mců úvěru, je jichž úvě r může být zajištěn,
c) rozsah ručení nebo pravidla pro jeho stanovení,
d) způsob zajištění závazků příjemce podle pís mene b) vůči Fondu a
e) náležitosti žádosti o zajištění úvěru ručením.

§ 9a
Poskytování peněžních prostředků
(1) Fond oznámí lhůtu pro příjem žádostí nebo den zve řejnění výzvy k podání
žádosti o poskytnutí dotace, úvěru nebo ručení na svých internetových stránkách.
Oznáme ní lhůty pro příje m žádostí nebo výzva musí být přístupné po dobu ne jméně 30
dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti. Obsahe m výzvy je její věcné zamě ření,
okruh oprávněných žadatelů, lhůta pro podání žádosti, popřípadě další požadavky,
které žadatel musí splnit.
(2) Žádost o poskytnutí podpory obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjme ní, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno,
a adresu trvalé ho pobytu, je-li příje mce fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba
podnikatelem, také identifikační číslo,
b) název, adresu sídla a identifikační číslo, je-li žadatel právnickou osobou, a
identifikaci osob
1. jednajících jeho jmé ne m s uvedením, zda je dnají jako statutární orgán, nebo
jednají na základě plné moci,
2. s podílem v této právnické osobě,
3. v nichž má podíl, a výši tohoto podílu,
c) požadovanou výši podpory,
d) účel, na který chce žadatel požadované prostředky použít,
e) lhůtu, v níž má být účelu podle pís mene d) dosaženo,
f) určení výzvy nebo nařízení vlády, na jejichž základě je žádost podávána,
g) další údaje nutné pro posouzení žádosti Fondem.
(3) Pokud Fond na základě žádosti o dotaci, úvěr nebo ručení neuzavře
s žadatelem smlouvu podle § 3 odst. 5, sdělí žadateli bez zbytečného odkladu písemně
důvody, které k neuzavření smlouvy vedly.
(4) Smlouva o poskytnutí prostředků podle § 3 odst. 5 obsahuje alespoň v případě
a) úvěru podmínky čerpání, použití a splatnosti úvěru a zajištění závazků příje mce
úvěru vůči Fondu,
b) dotace podmínky čerpání a použití dotace,
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c) ručení podmínky splatnosti pohledávky Fondu vzniklé na základě plnění z ručení
a zajištění závazků příje mce ruče ní vůči Fondu.
§ 9b
Kontrola
Fond je oprávněn provádět kontrolu správnosti údajů uvedených v žádostech
podávaných Fondu a dodržování podmínek poskytnutí a če rpání peněžních prostředků
Fondu podle zákona o finanční kontrole.
§ 10
Vláda jmenuje členy výboru a Poslanecká sněmovna zvolí členy dozorčí rady tak, aby
tyto orgány Fondu mohly být ustaveny nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
zrušena

§ 11
zrušen
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 12
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
_______________
Zákon č. 530/1990 Sb., o d luhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2a)
§ 8b odst. 3 zákona č. 218/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.
2b)
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturn ích a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/ 2002 Sb.
4)
§ 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
5)
Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění po zdějších předpisů.
7)
Zákon č. 219/2000 Sb., o majet ku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
8)
Nařízení Rady (ES) č. 1083/ 2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti
a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/ 1999.
Nařízení Ko mise (ES) č. 1828/ 2006 ze dne 8. prosince 2006, který m se stanoví prováděcí pravidla k nařízen í
1)
2)
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Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální ro zvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1080/2006 o Ev ropském fondu pro regionální ro zvoj.
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Platné znění dotčeného ustanovení zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, ve znění pozdě jších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 11
Finanční podpora regionálního rozvoje
K finanční podpoře regionálního rozvoje v působnosti Ministerstva se v návrhu
státního rozpočtu vyčleňují finanční prostředky na uskutečňování opatření v působnosti
Ministerstva obsažených ve Strategii regionálního rozvoje; investiční podpora regionálního
rozvoje může být také financována prostřednictvím Státního fondu podpory investic
podle zákona o Státním fondu podpory investic.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona
č. 111/2018 Sb., s vyznačením navrhovaných změ n
§ 10f
Peněžní prostředky garančního fondu
(1) Garanční fond je účelovým sdružením peněžních prostředků. Garanční fond tvoří
peněžní prostředky z příspěvků cestovních kanceláří podle § 10g odst. 1 až 4, pokuty vybrané
za přestupky podle § 10b odst. 3 písm. g), § 10b odst. 6 a § 10c odst. 1 a peněžní prostředky
obstarané Státním fondem rozvoje bydlení podpory investic podle § 10g odst. 5. Prostředky
sdružené v garančním fondu jsou vlastnictvím České republiky, hospodaření s těmito
prostředky přísluší Státnímu fondu rozvoje bydlení podpory investic.
(2) Výběr příspěvků od cestovních kanceláří do garančního fondu a vyplácení
peněžních prostředků garančního fondu v souladu s tímto zákonem zajišťuje Státní fond
rozvoje bydlení podpory investic 15).
(3) Státní fond rozvoje bydlení podpory investic ukládá peněžní prostředky sdružené
v garančním fondu na odděleném účtu.
§ 10g
Roční přís pěvek do garančního fondu
(1) Základem pro výpočet ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu
jsou roční plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního
ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb; pokud tyto tržby mají být nižší než
tržby dosažené cestovní kanceláří v předchozím roce, pak jsou základnou pro výpočet ročního
příspěvku tržby z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí
spojených cestovních služeb v předchozím roce.
(2) Základem pro výpočet ročního příspěvku nově vzniklé cestovní kanceláře jsou
plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu,
které jsou součástí spojených cestovních služeb za období od jejího vzniku do konce
kalendářního roku, ve kterém vznikla.
(3) Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře činí nejvýše 0,1 % ze základu pro
výpočet ročního příspěvku do garančního fondu. Výši ročního příspěvku cestovní kanceláře
platnou vždy od 1. ledna následujícího kalendářního roku stanoví ministerstvo vyhláškou, a to
do 30. září běžného kalendářního roku. Nebude- li do tohoto data vyhláška pro následující
kalendářní rok vydána, bude výše ročního příspěvku cestovní kanceláře na následující
kalendářní rok shodná s jeho výší v předchozím roce. Konkrétní výši ročního příspěvku
stanoví ministerstvo s ohledem na počet cestovních kanceláří, celkovou výši tržeb za zájezdy
a za spojené cestovní služby, počet úpadků cestovních kanceláří, výši ročního plnění z
garančního fondu a výši prostředků sdružených v garančním fondu.
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(4) Roční příspěvek je splatný do 31. prosince předchozího běžného kalendářního
roku. V případech podle odstavce 2 musí být roční příspěvek uhrazen před podáním žádosti o
koncesi. Pokud nebude žadateli koncese udělena, vrátí Státní fond rozvoje bydlení podpory
investic zaplacený příspěvek bez zbytečného odkladu poté, co mu bude předloženo
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi nebo o zastavení řízení o udělení koncese.
(5) V případě, že prostředky v garančním fondu nepostačují k vyplacení peněžních
prostředků z garančního fondu, obstará si Státní fond rozvoje bydlení podpory investic
potřebné peněžní prostředky na finančním trhu. Státní fond rozvoje bydlení podpory investic
dbá, aby podmínky, za kterých jsou peněžní prostředky do garančního fondu poskytnuty, byly
pro něj co nejvýhodnější. Pokud si Státní fond rozvoje bydlení podpory investic peněžní
prostředky na finančním trhu neobstará, může mu být na jeho žádost z důvodů zvláštního
zřetele hodných poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc v potřebné výši ze
státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly ministerstva.
§ 10h
Ověření úhrady ročního příspěvku do garančního fondu
(1) Neprodleně po uplynutí lhůty splatnosti ročního příspěvku do garančního fondu
Státní fond rozvoje bydlení podpory investic ověří, zda došlo k úhradě tohoto ročního
příspěvku. O výsledku ověření informuje ministerstvo.
(2) Státní fond rozvoje bydlení podpory investic při ověřování, zda došlo k úhradě
ročního příspěvku do garančního fondu, spolupracuje s ministerstvem.
§ 10i
Vyplácení peně žních prostředků z garančního fondu
(1) V případě, že pojišťovna po ukončení šetření pojistné události zjistí, že finanční
částka na úhrady zákazníkům v celém rozsahu překročí sjednaný limit pojistného plnění,
předloží do 14 dnů od tohoto zjištění garančnímu fondu seznam zákazníků včetně jejich
zákonných nároků přesahujících limit pojistného plnění a pojistnou smlouvu, na základě které
je plněno. Seznam musí obsahovat jména a příjmení zákazníků, jejich adresy, požadovanou
částku nároku u každého zákazníka a celkovou částku přesahující limit pojistného plnění.
(2) Státní fond rozvoje bydlení podpory investic nejpozději do 14 dnů od obdržení
podkladů od pojišťovny podle odstavce 1 zašle pojišťovně celkovou částku přesahující limit
pojistného plnění. Po obdržení platby pojišťovna vyplatí zákazníkům jejich zákonné nároky
podle § 6 v plném rozsahu.
(3) V případě sjednání bankovní záruky pro případ úpadku cestovní kanceláří s bankou
podle § 8b se postupuje při vyplácení peněžních prostředků z garančního fondu nad stanovený
limit bankovní záruky pro případ úpadku obdobně jako při vyplácení peněžních prostředků z
garančního fondu nad stanovený limit pojistného plnění při pojištění záruky pro případ
úpadku cestovní kanceláře.

__________

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majet ku České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
15)
Zákon č. 211/2000 Sb., o Státní m fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů.
15)
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby
družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změ n
ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005
o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení podpory investic, a
o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
(zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ PODPORY INVESTIC
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky, za kterých lze v souladu s přímo použitelným
předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu1) poskytnout
bytovému družstvu z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení podpory investic (dále jen
"Fond") dotaci a úvěr na krytí části pořizovacích nákladů spojených s výstavbou družstevních
bytů na území České republiky (dále jen "podpora"). Zákon dále upravuje postup při podání
žádosti o podporu, při uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory, podmínky při jejím
využívání, kontrolu dodržování podmínek stanovených tímto zákonem a důsledky jejich
porušení.
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