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k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje s názvem 

Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění 
zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

(sněmovní tisk 1049) 

 
V Praze 27. října 2020 
Č. j.: 99/6000/2020 

 

 

Hospodářská komora ČR doporučuje, aby vláda ČR přijala k návrhu Zastupitelstva Libereckého 
kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory 
investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (sněmovní tisk 1049) negativní stanovisko. 
 
Účelem obecních bytů a dotací na výstavbu či pořízení obecních bytů je vytvořit určitý bytový fond, 
který může obec spravovat a poskytovat v případě nouze nebo určitým skupinám obyvatel za 
nikoliv tržních podmínek. Smyslem však není rozprodat byty pod tržní cenou. To je vysoce 
prokorupční nástroj, kterému je třeba se vyhnout. Účelem je dočasně podpořit některé skupiny, 
například mladé rodiny (startovací bydlení), nízkopříjmové rodiny (matky samoživitelky) nebo 
konkrétní veřejně prospěšné profese v místě potřebné (lékaři, zdravotní sestry, učitelé, hasiči, 
policie a další). Tyto skupiny však nejsou většinou schopné takový nákup realizovat a je pro ně 
vhodné vhodným řešením obecní bydlení za zvýhodněných podmínek. 

Návrh je zcela v rozporu se smyslem podpory bydlení, navíc vytváří vysoký korupční potenciál a 
prostor pro kupčení s byty. Konečně je vysoce rizikový z pohledu nepřiměřeného zásahu do 
volného trhu a hospodářské soutěže a velmi pravděpodobně naplní znaky zakázané veřejné 
podpory, pokud by byty byly určeny na prodej a nikoliv k dlouhodobému provozování obcí.  

 


