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           IV 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 
Název 
Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou 
úvěrů na modernizaci nebo pořízení obydlí osobami mladšími 36 let    

A. Nezbytnost navrhované právní úpravy 
Státní fond rozvoje bydlení může své prostředky na financování podpory mladých použít pouze 
za předpokladu, že tak stanoví nařízení vlády. Dosavadní podpora mladých není plně využívána, 
proto dochází k úpravě – návrhu nového a zrušení stávajících nařízení vlády. 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem  
Přijetí nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 211/2000 Sb., který v § 9 uvádí, že: „Vláda 
stanoví nařízením podmínky použití finančních prostředků k účelům uvedeným v § 3 odst. 1 a § 
3 odst. 2 písm. d) a f), přičemž podmínky poskytnutí prostředků mohou obsahovat zacílení 
podpor zejména na mladé lidi, domácnosti s nižšími příjmy, osoby znevýhodněné v přístupu 
k bydlení, nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením.“. 
Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s akty práva Evropské unie 
Předložený návrh nezapracovává právo Evropské unie, návrh nařízení vlády není v rozporu 
s právem Evropské unie. V případě využití bytu pouze pro bydlení nezakládá veřejnou podporu. 
V případě, že je byt souběžně s bydlením užíván i pro podnikání a je-li úroková sazba pro fyzické 
osoby podnikající nižší než základní referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou 
rizikovou přirážku podle bonity žadatele a zajištění úvěru, je výše úvěru omezena v souladu 
s pravidly poskytování podpory de minimis podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

D. Zhodnocení platného právního stavu 
Základní úprava problematiky, kterou se navrhuje novým nařízením vlády upravit, je obsažena 
v zákoně 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. 
V návaznosti na tento zákon byla přijata nařízení vlády, která upravují podporu mladých osob: 

• nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu 
některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení 
formou úvěru poskytovaných na pořízení obydlí osobám mladším 36 let pečujícím o dítě 
do 6 let. 

Navrhováno je jejich zrušení a přijetí nového nařízení vlády. 
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E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet  
a jiné subjekty, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí, sociální dopady a 
dopady na životní prostředí 

 

Tab. 1 Predikce úvěrové a dotační podpory bydlení mladých  
  

základní parametry prognóza hodnot při uzavření 5 300 smluv v průběhu let 2018 - 2023 

účel 
úvěru 

maximální 
výše 

úvěru v 
Kč 

úroková 
sazba 

v % p.a. 

odhad 
počtu 
smluv 

průměrná 
výše 
úvěru 
v Kč 

celkový objem 
poskytnutých 

úvěrů za 
období v Kč 

splatnost 
úvěrů 

v letech 

úrokové 
výnosy 

celkem za 
dobu 

splácení v 
Kč 

dotace 
při 

narození 
dítěte 
v Kč 

odhad 
počtu 
dotací 

vyplaceno 
na dotacích 
celkem za 

dobu 
splácení 

v Kč 

výstavba 2 000 000 1,00% 1 400 1 900 000 2 660 000 000 20 266 000 000 30 000 2 100 63 000 000 

pořízení 1 200 000 1,00% 2 000 1 100 000 2 200 000 000 20 220 000 000 30 000 3 000 90 000 000 

modern. 300 000 1,00% 1 900 260 000 494 000 000 10 24 700 000    
 
V případě naplnění prognózy SFRB poskytne v daném období (2018 – 2023) 5300 úvěrů, 
tj. pomůže 5300 rodinám - mladým manželům nebo registrovaným partnerům, samoživitelům 
s malými dětmi do 6 let. Tato cílová skupina byla identifikována jako nejpotřebnější z pohledu 
pomoci státu při modernizaci a pořízení vlastního bydlení. Mladí lidé jsou při nástupu do prvního 
zaměstnání, při zakládání rodiny a dalších situacích souvisejících s osamostatňováním vystavení 
různým proměnám příjmů a výdajů. Zvýhodněné podmínky úvěrů na bydlení spočívající 
v přiměřené výši úvěru, fixní zvýhodněné úrokové sazbě po celou dobu splácení, možnosti 
odkladu zahájení splácení, možnosti přerušení splácení a dotace při narození dítěte mohou 
jednoznačně přispět ke zjednodušení bytových problémů a stabilizaci mladých lidí a mladých 
rodin. Žádný negativní vliv na jiné skupiny obyvatel předpis nemá, není prioritně určen na 
případy zvláště sociálně potřebných osob. 
 
Celkové výdaje státu (SFRB a státní rozpočet) budou ve výši 5,354 mld. Kč návratných úvěrů 
s minimálním rizikem nesplácení úvěrů, a to díky nastavení možnosti přerušení splácení úvěru. 
Na dotacích bude, v případě vyplnění předpokladu, vyplaceno 153 mil. Kč, což pomůže mladým 
lidem při narození dítěte snížit měsíční zatížení splátkou. Lze předpokládat, že většina rodin by 
vyhovovala svou bonitou k poskytnutí úvěru. Vzhledem k omezenému objemu finančních 
prostředků cca ve výši do 1,0 mld. Kč/rok, je ve vztahu k ročním objemům hypotečních úvěrů, 
které se pohybují okolo 150 mld. Kč negativní vliv tohoto opatření do komerčních aktivit 
bankovního sektoru nízký. Tento objem odpovídá 0,66 % komerčních hypotečních úvěrů. Vliv 
na komerční sektor je tedy zanedbatelný. Tímto objemem nemůže dojít k podstatnému ovlivnění 
hypotečního bankovního trhu nebo trhu stavebního spoření.  

F. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Daný návrh nemá žádný diskriminační prvek a žádný vliv na rovnost mužů a žen. 
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G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Daný návrh nemá žádný negativní vliv na ochranu soukromí, podporuje vznik soukromí 
v bydlení mladých. 

H. Zhodnocení protikorupčních rizik (CIA) 

1. Přiměřenost: navržená státní podpora vychází z předpokladu, že jejím poskytovatelem 
bude Státní fond rozvoje bydlení. SFRB v minulosti poskytoval a v současnosti poskytuje 
podpory vždy podle podmínek stanovených v nařízení vlády. Z tohoto důvodu je právní 
úprava nezbytná, stejně tak je nezbytná z důvodu, že nastavením tržních mechanismů by 
nemohlo být dosaženo sledovaného cíle podpory pro cílovou skupinu. Nároky na žadatele 
o úvěr jsou minimalizovány na rozsah odpovídající potřebě zajistit a smluvně dohodnout 
základní podmínky, které korespondují s nároky komerčního prostředí. K excesivnímu 
rozšíření kompetencí orgánu státní správy nedochází a smluvní sankce plně odpovídají 
významu daných povinností a závažnosti jejich porušení. 

2. Jednoznačnost: obsah právní úpravy, procesní postupy, lhůty a podklady pro rozhodnutí 
jsou vymezeny a stanoveny jednoznačně. Míra diskrece rozhodovací činnosti správních 
orgánů je minimální a je volena tak, aby byla pro účastníky řízení přínosem a umožňovala 
objektivní posouzení konkrétních okolností jednotlivých případů. 

3. Standardnost: navrhovaná úprava je v souladu se známou dobrou praxí, neobsahuje 
odchylky od stávajících postupů a používá osvědčené kontrolní mechanismy.  

4. Motivace ke korupci v regulované oblasti: vstup do programu podpory je pro příjemce 
úvěru zcela dobrovolný. Jediným jeho omezením by v případě zvýšeného zájmu o tento 
druh podpory mohlo být vyčerpání úvěrových finančních prostředků pro dané roční 
rozpočtové období a tím odmítnutí poskytnutí úvěru v požadovaném období. Přesto nelze 
dle navrhovatele korupci očekávat, protože na poskytnutí podpory bude mít nárok každý, 
kdo požádá, bude splňovat podmínky programu a bude dostatek finančních zdrojů pro 
poskytnutí podpory. Doručení žádostí bude transparentně evidováno a nebude možno 
pořadí nijak ovlivnit.   

5. Rozhodovací pravomoc: je zřejmé jaký orgán je příslušný v dané věci rozhodovat a že je 
dostatečně nezávislý. 

6. Kontrolovatelnost rozhodování: rozhodování je v programu omezeno na straně 
poskytovatele pouze na kontrolu splnění podmínek programu. Tato kontrola je vzhledem 
k jasné definici podmínek programu velice jednoduchá. Kontrola neprobíhá za účasti 
žadatele o úvěr, 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, je plně evidována 
v informačním systému poskytovatele podpory.     

7. 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 podle závažnosti 
podle podmínek pracovně právního vztahu. 

8. Opravné prostředky: poskytování finančních prostředků ze strany SFRB se neřídí 
podmínkami zákona o spotřebitelských úvěrech. Dle odůvodnění NS ČR 23CO509/2013-
99 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.   
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9. Transparentnost: vzhledem k tomu, že se jedná o úvěry fyzickým osobám, zveřejňování 
údajů v registru smluv nebude prováděno, s výjimkou úvěrů poskytnutých fyzickým 
osobám podnikajícím. SFRB bude pravidelně uveřejňovat základní informace o počtu a 
objemu uzavřených úvěrů bez personifikace jednotlivých příjemců úvěrů. 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  
Daný návrh nemá žádný negativní vliv na bezpečnost a obranu státu. 
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II. Zvláštní část 
K § 1 
Navrhuje se úprava podmínek pro použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje 
bydlení,  
a to formou úvěrů osobám mladším 36 let. 
 
K § 2 
V návrhu se upravuje definice pojmů „obydlí“, „modernizace“ a „pořízení“. Pojmy jsou 
definovány pro účely navrhovaného textu, přičemž pojem obydlí zahrnuje různé formy bydlení 
a byl použit již v nařízení vlády č. 319/2014 Sb., o použití finančních prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení 
vlády a v nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 
formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícím o dítě do 6 let a respektuje 
stavební určení nemovité věci. 
 
a) Obydlím se rozumí byt nebo rodinný dům podle stavebních předpisů. Definice bytu je 
upravena  
v § 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Bytem je soubor místností, 
popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením 
splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. Rodinný dům je definován 
v § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, rozumí se jím 
stavba pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 
trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše 
dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 
 
b) Modernizací se rozumí stavební úpravy nebo udržovací práce na obydlí, pokud je ve 
vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele, nebo připojení rodinného domu k veřejným sítím 
technického vybavení, pokud je žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby. 
 
c) Pořízením obydlí se rozumí výstavba novostavby rodinného domu, změna dokončené stavby 
obydlí anebo změna jiné stavby nebo její části na obydlí. Pořízením se dále rozumí získání obydlí 
koupí. 
 
K § 3  
Odstavec 1 vymezuje osobu, která může být příjemcem úvěru. Žádat o úvěr mohou buď manželé, 
nebo registrovaní partneři, z nichž alespoň jeden nedovršil ke dni podání žádosti o úvěr věk 36 
let nebo osoba, která je „samoživitelem“, která nedovršila 36 let a zároveň trvale pečuje o dítě 
do 6 let. Úvěr tedy může získat osoba, až do konce svého 35. roku věku, tedy osoba, která 
nedovršila 36. rok. To platí i pro věkovou hranici dítěte. 
 
Odstavce 2 až 7 obsahují výčet dalších podmínek, které musí být splněny pro poskytnutí úvěru. 
Úvěr musí být po dobu splácení dostatečně zajištěn, a to zejména ručením nebo zástavou 
nemovitosti. Obydlí musí být mimo záplavové území nebo musí být pojistitelné proti povodni a 
vodoprávní úřad pro něj musí vydat souhlasné stanovisko s případnými omezujícími 
podmínkami pro výstavbu podle § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
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V odstavci 3 je řešeno zamezení opakovaného poskytování úvěru. 
Úvěr dále nelze poskytnout žadateli, kterému byly poskytnuty finanční prostředky podle nařízení 
vlády č. 97/2002 Sb., nařízení vlády č. 616/2004 Sb., nařízení vlády  
č. 28/2006 Sb. nebo nařízení vlády č. 100/2016 Sb. To platí také pro jeho manžela nebo 
registrovaného partnera. Úvěr na pořízení nelze poskytnout osobě, která v době podání žádosti 
je vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí. 
Pokud příjemce úvěru užívá část obydlí k výkonu hospodářské činnosti (tedy k podnikání), je 
podpora omezena v souladu s pravidly poskytování podpory malého rozsahu podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie – nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 
 
K § 4 
Ustanovení odstavce 1 uvádí, že žádosti o úvěr se podávají Fondu a jsou vyřizovány v pořadí, ve 
kterém byly Fondu doručeny. Taxativní výčet dokladů a dokumentů, bez nichž není možno 
považovat žádost za úplnou, je uveden v odstavci 2. Jedná se zejména o doklady, na jejichž 
základě lze dovodit, že žadatel učinil základní kroky k modernizaci nebo k pořízení bytu nebo 
rodinného domu, tzn., že je připraven jak po stránce projektové, tak po stránce finanční, a že 
modernizace nebo pořízení, na které žádá úvěr, je v souladu s podmínkami tohoto nařízení.  
V odstavcích 4 a 5 je uveden postup Fondu při podání neúplné žádosti a oprávnění Fondu 
požadovat další doklady či doplnění a lhůty, ve kterých je žadatel vyrozuměn.  
 
K § 5 
Ustanovení § 5 upravuje maximální možnou výši úvěru, kterou lze poskytnout na modernizaci 
nebo na pořízení. Fond akceptuje znalecký posudek, který byl podkladem pro poskytnutí 
bankovního úvěru téže nemovité věci pro účely zjištění maximální výše úvěru podle tohoto 
nařízení. 
 
Stanovuje se též počátek úročení vyčerpané části úvěru. Úroková sazba je neměnná po celou 
dobu splácení úvěru. Úročení je stanoveno, jako vyšší ze sazeb – základní referenční sazba EU 
k datu uzavření smlouvy o úvěru nebo 1% p.a. 
 
K § 6 
V § 6 jsou stanoveny podmínky čerpání úvěru. V prvé řadě je nutné mít na zřeteli, že na 
poskytnutí úvěru není právní nárok, avšak jsou-li splněny podmínky, Fond má dostatečné 
množství finančních prostředků a je pozitivně posouzena bonita žadatele, Fond úvěr poskytne. 
Úvěr na pořízení obydlí výstavbou a úvěr na modernizaci se poskytuje průběžně nebo 
jednorázově oproti předloženým dokladům prokazujícím účelné vynaložení úvěru. Úvěr na 
pořízení obydlí koupí se poskytuje jednorázově, oproti dokladu o  pořízení obydlí. Dále se zde 
upravují lhůty pro zahájení a ukončení čerpání úvěru. 
 
K § 7  
V tomto ustanovení jsou upraveny podmínky pro splácení úvěru. Nařízení vlády stanoví splácení 
úvěru měsíčně splátkami jistiny a úroku, s tím, že může být kdykoliv splacen předčasně. 
Maximální délka splatnosti úvěru na modernizaci je stanovena na 10 let od uzavření smlouvy o 
úvěru. V případě úvěru na pořízení je doba splatnosti stanovena na 20 let od uzavření smlouvy. 
Fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, s tím, že maximální délka se nemění. 
Fond dále umožní přerušení splácení jistiny z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření 
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dítěte do péče nebo do pěstounství dítěte až na dobu 2 let. V takovém případě se doba splatnosti 
úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení. Nároky v případě narození 
více dětí najednou se nesčítají. Např. po narození dvojčat nebo trojčat se přeruší splácení 
maximálně na dobu dvou let, nikoli však na dobu delší. 
Nařízení vlády dále stanoví, že na žádost příjemce úvěru může Fond povolit přerušení splácení 
jistiny až na dva roky, a to i z důvodu ztráty zaměstnání trvající minimálně 3 měsíce, nemoci 
trvající déle jak 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti, neboť i v tomto případě může být 
příjemce úvěru vystaven nadměrné zátěži při plnění závazku z úvěrové smlouvy. V takovém 
případě se doba splatnosti úvěru bude rovnat době splatnosti úvěru a součtu časových období, na 
kterou bylo povoleno přerušení splácení. 
Celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení z důvodu jeho přerušení nepřesáhne u 
úvěru na modernizaci 12 let a u úvěru na pořízení obydlí 25 let.  
Doba přerušení splácení se týká odkladů splátek jistiny, nikoliv úroku ze zbývající části 
nesplaceného úvěru.  
Jako propopulační opatření se navrhuje umožnit poskytnutí zvláštní výhody při narození či 
osvojení dítěte, pokud k němu dojde v době od uzavření smlouvy o úvěru do ukončení splácení 
ve výši 30 tisíc Kč, o kterou se sníží nesplacená část jistiny. 
 
K § 8  
Fond může na žádost žadatele o úvěr prodloužit lhůtu v průběhu splácení úvěru, v níž musí být 
výstavba dokončena tak, aby kolaudace proběhla nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o úvěr. 
Kolaudací se ve smyslu stavebního zákona rozumí kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas 
nebo oznámení o užívání stavby. 
Příjemce úvěru nesmí převést vlastnické právo k obydlí do úplného splacení úvěru. 
Příjemce úvěru – samoživitel a jeho nezletilé dítě musí v obydlí po dobu splácení úvěru bydlet. 
Totéž platí i v případě, že byl úvěr poskytnut manželovi nebo registrovanému partnerovi. 
Ustanovení umožňuje, aby Fond v případě přechodu vlastnického práva k obydlí (v případě 
přechodu vlastnického práva půjde vždy jen o případ smrti příjemce úvěru) před splacením úvěru 
nepožadoval okamžité splacení úvěru nabyvatelem a akceptoval převzetí závazku za stejných 
podmínek, jaké měl příjemce úvěru. Další podmínkou je sjednání pojištění obydlí (bytu nebo 
rodinného domu) a dostatečné zajištění úvěru po celou dobu splácení úvěru. 
Odstavce 7 a 8 popisují podmínky, za kterých může Fond požadovat okamžité splacení úvěru. 
 
K § 9 
V přechodných ustanoveních je upraven vztah navrhované právní úpravy k dřívější (dosavadní) 
právní úpravě a k právním vztahům podle ní vzniklým. Právní vztahy, jakož i práva a povinnosti 
z nich vzniklé se budou řídit dosavadními právními předpisy. 
 
K § 10  
V tomto ustanovení se navrhuje zrušení vyjmenovaných nařízení vlády, resp. částí nařízení 
vlády. 
 
K § 11 
Účinnost nařízení je navrhována patnáctým dnem po jeho vyhlášení.  
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