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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 35

Rozeslána dne 30. dubna 2009

Cena Kč 17,–

O B S A H:
118. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí
části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů
119. N ález Ústavního soudu ze dne 24. března 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení města
Ostrova č. 1/2005, tržní řád, ve znění nařízení č. 3/2005
120. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. dubna 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy,
modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 9 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 zákona č. 61/
/2005 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části
úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/
/2002 Sb., nařízení vlády č. 152/2004 Sb. a nařízení
vlády č. 325/2006 Sb., se mění takto:
1. V názvu nařízení se čárka za slovem „opravy“
nahrazuje slovem „a“ a slova „nebo regenerace panelových“ se zrušují.
2. V § 1 se slova „panelových bytových“ zrušují.
3. V § 2 písmeno a) zní:
„a) domem bytový dům1) postavený na území České
republiky,“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
4. V § 2 písm. b), § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 3
písm. c), § 3 odst. 4 písm. a) a b), § 3 odst. 6, § 4
odst. 5, § 5 odst. 2 až 5, § 5 odst. 8 a v § 7 odst. 3 se
slovo „panelového“ zrušuje.
5. V § 3 odst. 1 písm. b), § 3 odst. 2 a v § 3 odst. 4
písm. c) se slovo „panelovém“ zrušuje.
6. V § 3 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) předmětem opravy nebo modernizace domu musí
být opravy a modernizace uvedené v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, ledaže stav domu některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení pod jednotlivými položkami prokazatelně nevyžaduje,“.
7. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „ , a to do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru,“ zrušují.

8. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; uvedené doklady žadatel nepředkládá,
pokud oprava nebo modernizace domu stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují“.
9. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení větě druhé
se slova „panelových domů a působí při posuzování
projektové dokumentace na opravu nebo modernizaci
panelového domu“ nahrazují slovy „domů nebo jejich
změn“.
10. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se na
konci textu věty třetí doplňují slova „a zaměstnává rovněž osobu, která je oprávněna vypracovávat průkaz
energetické náročnosti budovy podle zvláštního předpisu upravujícího hospodaření energií nebo má s takovou osobou uzavřenu jinou smlouvu“.
11. V § 3 odst. 4 písmeno d) zní:
„d) zprávy o energetickém auditu a prokázání energetické náročnosti budov v případě, že oprava nebo
modernizace je provedena změnou stavby podle
stavebního zákona nebo větší změnou dokončené
budovy podle zákona upravujícího hospodaření
energií; tyto doklady není třeba předkládat, jde-li
o opravu nebo modernizaci domu, který nebyl
postaven v některé z typizovaných konstrukčních
soustav uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.“.
Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.
12. V § 3 odstavec 5 zní:
„(5) Dojde-li při opravě nebo modernizaci domu
ke změně stavby podle stavebního zákona, nebo k větší
změně dokončené budovy podle zákona upravujícího
hospodaření energií, musí být splněny požadavky podle zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov, s tím, že obvodový plášť budovy bude splňovat alespoň doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2.K)].
To neplatí, jde-li o opravu nebo modernizaci domu,
který nebyl postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k tomuto
nařízení.“.
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13. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Podpora podle tohoto nařízení se neposkytne
na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných
státních nebo evropských fondů.“.
14. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Podpora se poskytuje ve výši rozdílu splátek
k úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru nejvýše o:
a) 2,5 procentního bodu, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem
opravy nebo modernizace domu jsou pouze činnosti uvedené v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
b) 3 procentní body, nejvýše však do výše skutečně
placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy
nebo modernizace domu jsou pouze činnosti uvedené v částech A a B přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
c) 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně
placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy
nebo modernizace domu jsou pouze činnosti uvedené v částech A, B a C přílohy č. 2 k tomuto
nařízení,
d) 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně
placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy
nebo modernizace domu jsou činnosti uvedené minimálně v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení
a současně jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle
zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov.“.
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15. V § 4 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2
a 3, které znějí:
„(2) Jestliže stav domu některou z oprav nebo
modernizací uvedených v odstavci 1 prokazatelně nevyžaduje, má se za to, že činnost uvedená pod příslušnou položkou je předmětem opravy nebo modernizace.
(3) Podporu na činnosti uvedené v části D přílohy
č. 2 k tomuto nařízení lze poskytnout ve výši rozdílu
splátek k úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru
nejvýše o
a) 2,5 procentního bodu, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby a pouze, pokud byla
současně poskytnuta podpora podle odstavce 1
písm. a),
b) 3 procentní body, nejvýše však do výše skutečně
placené úrokové sazby a pouze, pokud byla
současně poskytnuta podpora podle odstavce 1
písm. b),
c) 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně
placené úrokové sazby a pouze, pokud byla
současně poskytnuta podpora podle odstavce 1
písm. c).“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4
až 8.
16. V § 4 odst. 4 se slova „podání žádosti o podporu“ nahrazují slovy „uzavření úvěrové smlouvy“.
17. V § 4 odst. 8 se za slova „výše podpory“ vkládají slova „poskytované na opravu nebo modernizaci
domu, který byl postaven v některé z typizovaných
konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,“.
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18. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 299/2001 Sb.
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nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich
vzniklé, se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května
2. Žádosti o podporu podle nařízení vlády č. 299/
/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podané do dne 2009.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
JUDr. Svoboda v. r.
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120
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 21. dubna 2009
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 5. září 2009 nové volby do zastupitelstva obce:

obec

okres

kraj

SYCHROV

Liberec

Liberecký

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
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