
V Praze  25. února 2020 

Výtisk č.: 

S t a n o v i s k o  

Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

I. 

K celkovému zaměření návrhu 

 

Předkladatelem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále též 

„návrh zákona“), je Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem navrhované právní úpravy jsou 

především změny spadající do následujících třech oblastí: 

A. rozšíření počtu měst v rolích nositelů územních strategií (dosud integrovaných strategií) 

pro spádové územní aglomerace a změna jejich úlohy z hlediska odpovědnosti za výběr 

projektů s cílem dosáhnout podoby odpovídající současným potřebám a podmínkám 

včetně vývoje práva Evropské unie pro období po roce 2020, 

B. zajišťování koordinace programů, fondů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise 

a přesnější vymezení kompetence Národního orgánu pro koordinaci fondů a nástrojů 

Evropské unie, 

C. zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti a přechod jejich působnosti, práv 

a povinností na právního nástupce, kterým bude Ministerstvo pro místní rozvoj. 

II. 

Vztah k vládní protikorupční politice 

Předkládaný návrh zákona byl v rámci projednávání Plánu legislativních prací vlády na rok 

2019 zařazen mezi materiály, které budou projednány Radou vlády pro koordinaci boje 

s korupcí. Z hlediska vztahu k vládní protikorupční politice lze návrh zákona zařadit 

do prioritní oblasti hospodárného nakládání s majetkem státu s vazbou na problematiku 

veřejných zakázek a na kontrolu hospodaření jak státu, tak územních samosprávných celků 

prováděnou ze strany relevantních správních orgánů, ale i Nejvyššího kontrolního úřadu 

s navrhovaným rozšířením jeho působnosti i na samosprávu. Návrh rovněž reaguje 

na identifikovaná systémová korupční rizika, která se v minulosti projevovala na úrovni 

regionů soudržnosti. 

III. 

Způsob projednání návrhu 

Mezirezortní připomínkové řízení bylo zahájeno dne 5. srpna 2019 a ukončeno 

dne 2. září 2019. K návrhu zákona bylo celkem uplatněno 205 připomínek, z toho 92 

zásadních. Uplatněné zásadní připomínky byly vypořádány. Návrh je však vládě předkládán 

s 5 rozpory, a sice se Sdružením místních samospráv ČR, s Královéhradeckým krajem 

a s Karlovarským krajem. Sdružení místních samospráv ČR požaduje doplnit návrh o právní 

úpravu komunitně vedeného místního rozvoje. Tuto připomínku předkladatel neakceptoval 
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s odůvodněním, že adaptační zákonná úprava není nutná a že z dosavadních zkušeností 

získaných při implementaci nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (Community-led Local 

Development, CLLD) v České republice potřeba zákonné úpravy nevyplývá a nepřinášela by 

žádnou přidanou hodnotu. Tento závěr vyplývá i z výsledku diskusí v rámci Národní sítě 

Místních akčních skupin na pracovní úrovni. 

Královéhradecký a Karlovarský kraj požadují oproti navrhovanému systému odlišné systémy 

jmenování a hlasování členů výboru regionální rady. Tyto připomínky předkladatel rovněž 

neakceptoval. Předkladatelem navrhovaná úprava jmenování a hlasování členů výboru 

regionální rady je vedena snahou o bezproblémové ukončení činnosti regionálních rad 

a navazuje na shodu hejtmanů na zachování výborů regionálních rad. 

Návrh stanoviska byl zpracován na základě závěrů z jednání pracovní komise předsedy 

Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k hospodárnému nakládání s majetkem státu 

ze dne 21. ledna 2020. 

IV. 

Návrh změn 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí v navrhované centralizaci národních orgánů 

pro koordinaci spatřuje potenciál ke snížení již v minulosti identifikovaného systémového 

korupčního rizika. 

V. 

Závěr 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí doporučuje vládě v souladu s článkem 

4 odst. 2 písm. a) Jednacího řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí schválit materiál 

„Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“. 

 

 

Ing. Andrej Babiš v. r.  

předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 


