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V 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

(RIA) 

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

1. Důvod předložení a cíl 
 

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

1.2. Definice problému 
Pro mladé páry, které již mají nebo hodlají založit rodinu je otázka dostupnosti stabilního bydlení velice 
aktuální. Pro založení rodiny jsou klíčové jistota a bezpečí, které takové bydlení poskytuje, jeho absence 
naopak vede k odkládání založení rodiny. Bydlení pro mladé rodiny představuje po různých krátkodobých 
formách bydlení na úplném počátku profesní kariery druhý krok v tzv. kariéře bydlení.    
Podpora bydlení mladých obecně vychází ze schválené Koncepce bydlení České republiky do roku 2020. 
Nejedná se však o podporu, která by byla součástí či se překrývala s podporou v rámci připravovaného 
systému sociálního bydlení ani s nástroji z prostředků ESIF. Cílová skupina sociálního bydlení zahrnuje 
osoby, které nemají vlastní bydlení a jejich situace jim neumožňuje vlastní bydlení financovat. Nově 
navrhovaná podpora má za cíl umožnit mladým lidem získat návratné finanční prostředky na opravu 
a modernizaci nebo na pořízení vlastního bydlení za výhodnějších podmínek než na finančním 
(hypotečním) trhu. Pomoc mladým lidem ze strany státu při pořízení či opravě vlastního bydlení tzv. 
„startovacích bytů“, je krokem ke stabilizaci mladých rodin a mladých manželství nebo registrovaných 
partnerství, dále nástrojem propopulační politiky státu. Napomáhá stabilizaci mladých lidí v regionech. 
Jedná se o nástroj umožňující mladým lidem získat dostupné bydlení za výhodných podmínek s možností 
reagovat na situace, které mohou v době splácení nastat. Stávající systém podpory bydlení mladých 
prostřednictvím úvěrů však není nastaven efektivně. Tyto podpory sice umožňují pořízení i modernizaci 
vlastního bydlení mladých (tedy zvyšování dostupnosti i kvality bydlení), obě podpory však mají rozdílné 
podmínky a dokonce i cílové skupiny. Některé podmínky stávajícího systému podpory (výše úrokové 
sazby, maximální výše úvěru, ale i další) navíc nevyhovují potřebám mladých. Stávající podpora tedy 
nenaplňuje cíl zvýšení dostupnosti přiměřeného bydlení pro mladé rodiny, nenapomáhá jejich stabilizaci 
a propopulační politice.  

1.2.1. Bodové shrnutí problému 
• Podpora bydlení mladé generace a osob pečujících o dítě by měla být jednou z priorit vlády. 
• Současná státní podpora bydlení mladých v oblasti úvěrové a dotační pomoci je v současné době 

na velice nízké úrovni. 
• Podmínky stávající podpory nejsou konzistentní a neodpovídají potřebám mladých rodin. 
• Státní podpora bydlení mladých realizovaná formou finančních nástrojů – zvýhodněných úvěrů 

v kombinaci s dotací při narození dítěte je velice efektivním nástrojem pro: 
o stabilizaci mladých lidí v regionech 
o stabilizaci rodin při narození dítěte a péči o ně 
o podporu zvyšování populace 

• Vhodným nastavením kombinace úrokové sazby a výše dotace by bylo možné zajistit 
samofinancovatelnost programu podpory. Dodatečným zdrojem podpory v případě zvýšeného 
zájmu o tento druh podpory by mohla být bezúročná půjčka od MF (ČNB). 

• Vhodným nastavením cílové skupiny mladých lidí a parametrem úvěru by mohla být podpora 
bydlení mladých velice efektivní jak z pohledu propopulační politiky, tak i z pohledu stabilizace 
mladých lidí. 
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1.2.2. Popis stávající situace 
Objem poskytnutých hypotečních úvěrů dlouhodobě roste. V roce 2016 bylo fyzickým osobám v ČR 
poskytnuto celkem přes 100 tis. hypotečních úvěrů na bydlení v celkovém objemu téměř 200 mld. Kč.1 
Celkem činí nesplacené hypoteční úvěry na bydlení fyzických osob téměř 800 mld. Kč. Ve druhé polovině 
loňského roku rostly úvěry bank na bydlení více než 8% tempem. V celoevropském měřítku se tempo 
růstu úvěrů domácnostem v ČR řadí mezi čtyři nejvyšší. Hypoteční trh stále roste a nelze hovořit o 
existenci plošného tržního selhání, které by mělo za následek nedostupnost finančních prostředků 
na financování bydlení.  
ČNB ve Zprávě o finanční stabilitě 2015/2016 uvádí: „ČNB nehodnotí vývoj v oblasti úvěrů na bydlení 
jako akutní přehřívání trhu vedoucí k bezprostředním rizikům pro finanční stabilitu“. Uvěrové ́standardy 
však považuje za výrazně uvolněné. U některých institucí identifikuje přijímání vyšších rizik. Jedná se 
zejména o poskytování nových úvěrů se souběžně vysokými hodnotami ukazatelů LTV, LTI a DSTI. 
Domácnosti s tímto typem úvěrů jsou značně citlivé na potenciální příjmový a úrokový šok. Klesající ́
úrokové sazby z nových úvěrů̊ přitom nemusí ́zvyšovat dostupnost bydlení, neboť růst cen nemovitostí 
se zároveň odráží ve výši úvěrů nezbytných pro financování jejich nákupu. Tato situace vyžaduje 
makroobezřetnostní reakci ČNB. 
Česká národní banka od 1. 4. 2017 v rámci svého doporučení omezila poskytování hypoték. To zakazuje 
poskytovat hypotéky nad 90 % LTV a významně omezuje hypotéky nad 80 % LTV, kterých smějí banky 
poskytnout jen 15 % nových úvěrů. ČNB bude usilovat v souladu s doporučeními ESRB o legislativní 
zakotvení pravomoci stanovovat limity LTV, LTI, DSTI a případně dalších rizikových parametrů u úvěrů 
na bydlení. Tento záměr je součástí aktuálně projednávané novely zákona o ČNB. Tato zpřísnění mohou 
mít za následek snížení dostupnosti finančních zdrojů některých osob, mladých rodin nevyjímaje. Cílem 
těchto opatření je však i ochrana domácností před nadměrným zadlužováním. 
 
Tab. 1 Vybrané ukazatele vztahující se k vývoji na nemovitostním trhu 
  BE SE LU UK IE SK CZ AT IT FI FR DE NL EE PT ES 
Objem hypotečních úvěrů 
(2010=100) 171 161 147 128 70 207 137 133 128 128 124 113 109 104 89 84 

Ceny nemovitostí (2010=100) 109 138 126 125 99 104 105 132 86 107 101 118 90 156 94 75 
Price to income (2010=100) 105 114 112 107 93 93 98 117 87 96 96 116 83 117 95 74 
Price to rent (2010=100) 101 120 116 106 87 102 93 108 82 98 93 121 76 82 85 74 
Zadlužení domácností k HDP 59 84 57 86 74 30 31 51 43 67 57 54 111 17 78 69 

Pramen: ECB, OECD, Eurostat, BIS 
 
Jak je patrné z Tab. 1, ani v celoevropském srovnání nelze vypozorovat tržní selhání. Mladí lidé mají 
možnost získat úvěr na komerčním bankovním trhu. Cílem státní podpory bydlení mladých není 
konkurovat komerčnímu bankovnímu trhu, ale podpořit určitou cílovou skupinu při pořizování a opravách 
vlastního bydlení, které bude v určitém cenovém a prostorovém limitu.   
 
V současné době je státní podpora bydlení mladých zakotvena ve dvou předpisech – nařízeních vlády, 
která jsou realizována Státním fondem rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“).  
 
Tab. 2 Přehled podpor na pořízení bydlení pro mladé a jejich základní parametry 

Nařízení 
vlády č. 

Poskyto
vatel Žadatel Účel Základní parametry 

úvěru 
Další 

parametry 
a podmínky 

28/2006 Sb.  
SFRB 

žije v manželství a 
nedovršil 36 let, nebo 
nežije v manželství a 
má v péči nezletilé 

dítě 

modernizace 
bytu 

max. 150 000,- Kč, úrok 2 
% p. a. po celou dobu 

splácení; splatnost 10 let 

přerušení 
splácení max. 

na 2 roky 

100/2016 Sb.  
SFRB 

nedovršil 36 let a 
pečuje o dítě do 6 let. 

pořízení 
obydlí 

(výstavba, 
přestavba, 

koupě) 

max. 600 000,- Kč, max. 
50% skutečných nákladů; 
splatnost 15 let; úroková 

sazba RSEU + 1-2% p. a.; 
fixace na 5 let 

přerušení 
splácení 

opakovaně až 
na 6 let 

                                                            
1 viz Stav hypotečních úvěrů zveřejňovaný MMR 
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1.2.3. Podrobný popis problematiky 
Státní podpora bydlení mladých je poskytována od roku 2002. Podpory poskytovalo MMR a SFRB 
úvěrovou a dotační formou. Žadatelem mohla být pouze osoba, která nedovršila 36 let, žila v manželství 
nebo nežila v manželství a měla v trvalé péči nezletilé dítě. Celkem bylo v programech podpory mladých 
uzavřeno více než 40 000 smluv. Vzhledem k době splatnosti poskytnutých úvěrů, je většina z nich (přes 
25 000) stále ještě aktivních, tj. příjemci splácejí poskytnuté úvěry a mohou nadále získat dotaci při 
narození dítěte. Nové smlouvy o poskytnutí úvěru jsou však uzavírány již jen ve dvou programech (viz 
tabulka), ostatní nařízení vlády (vyznačená červeně) již byla zrušena. 
 
Tab. 3 Celkový přehled programů a údajů podpory mladých  

Nařízení 
vlády č. 

 
Poskyto

vatel 
Základní parametry 

úvěru / dotace 
období 

poskytování 
Počet 

uzavřených 
smluv 

Objem 
uzavřených 

smluv v mil. Kč 

28/2006 Sb.  
SFRB 

úvěr max. 150 000,- Kč, úrok 2 % p. 
a. po celou dobu splácení; splatnost 

10 let 
2006 - dosud 13 362 1 944 

97/2002 Sb.  
SFRB 

úvěr max. 200 000,- Kč, úrok 3 % p. 
a. po celou dobu splácení, splatnost 

10 let 
2002 - 2007 1 408 277 

616/2004 Sb.  
SFRB 

úvěr max. 300 000,- Kč, úrok 
2 % p. a. po celu dobu splácení, 

splatnost 20 let, dotace 30 000,- Kč 
za každé narozené nebo osvojené 

dítě v době splácení úvěru 

2004 - 2011 24 256 7 145 

100/2016 Sb. SFRB 

úvěr max. 600 000,- Kč, max. 50% 
skutečných nákladů; splatnost 15 let; 
úroková sazba RSEU + 1-2% p. a.; 

fixace na 5 let 

od 4/2016 17 10 

249/2002 Sb.  
MMR 

příspěvek ke splátkám hypotečního 
úvěru na byt – rodinný dům od 1 do 

4 procentních bodů, max. 10 let 
 x x 

 
 
Z uvedeného počtu uzavřených smluv vyplývá, že podpora vymezené skupiny mladých lidí byla velice 
žádaná a úspěšná. Hlavním důvodem úspěchu byly výhodné úrokové sazby a také dotace při narození 
dítěte v programu 300 dle podmínek nařízení vlády č. 616/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).  
Stávající systém podpory není optimální – podmínky pro poskytování podpor, uvedené v příslušných 
nařízeních vlády, neodpovídají stávajícím potřebám mladých lidí.  
 
Tato skupina je dle provedených průzkumů tvořena: 
• mladými manželi, 
• mladými manželi pečujícími o nezletilé dítě, 
• samoživiteli pečujícími o nezletilé dítě. 

 
Omezená dostupnost úvěrů mladých je způsobena: 
• omezenými příjmy při sjednávání úvěru, 
• změnou příjmů v době splácení úvěrů. 
 
Základní problémy stávající právní úpravy podpory pořízení bydlení mladých: 

 Nastavení parametrů jednotlivých podpor neodpovídá potřebám cílové skupiny. Podpora 
modernizace a pořízení bydlení mladých je poskytována dle podmínek dvou nařízení vlády 
administrovaných SFRB.  

• Program zvýhodněných úvěrů na opravy a modernizace vlastního bydlení je nevyhovující ve dvou 
základních parametrech. Je to výše úvěru, která je omezena částkou 150 000,- Kč, což se jeví jako 
nedostatečné při rozsáhlejší modernizaci, a dále výše úrokové sazby, která je stanovena na 2% 
p.a.  
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• Program zvýhodněných úvěrů na pořízení vlastního bydlení je omezen maximální výší úvěru 
600 000,- Kč, maximálně však 50 % výdajů. Tato podmínka pro většinu žadatelů znamená, že úvěr 
od SFRB je pouze doplňkovým úvěrem k hlavnímu úvěru od banky. Tato skutečnost přináší 
výrazné komplikace při zajištění úvěru pro oba věřitele. Cílová skupina definovaná v programu 
úvěrů 600 000,- Kč se jeví jako úzká, z podpory jsou vyloučeni mladí manželé, kteří teprve chtějí 
založit rodinu.  

 
Vzhledem k nízkému počtu žádostí podaných do obou programů v roce 2016, realizoval SFRB na svých 
webových stránkách anketu s cílem zjistit názor na státní podporu bydlení mladých.  

Anketa probíhala na webových stránkách SFRB v období 21. 11. 2016 – 31. 3. 2017 a celkově se jí 
zúčastnilo 1109 respondentů.  

Státní podpora by měla být podle 56 % respondentů poskytnuta mladým lidem do 36 let, 33 % dotázaných 
se domnívá, že by to mělo být do 40 let věku a 11 % vidí jako optimální hranici věk 30 let (Tab. 4). 

Na otázku, jak chtějí řešit svoje bydlení, odpovědělo 59 % dotazovaných, že si chce koupit byt nebo 
rodinný dům, 38,8 % uvažuje o výstavbě nebo rekonstrukci bytu či rodinného domu (Tab. 5). 

Na otázku, jakým způsobem by chtěli své bydlení financovat, by 53,5 % dotázaných zvolilo kombinaci 
úvěru a dotace, 39 % by požádalo o úvěr a 23,3 % by financovalo výstavbu z vlastních prostředků 
(Tab. 6).  

Výše úvěru by podle představ respondentů měla pokrýt 80 % rozhodných výdajů (61,4 %), 21,9 % 
dotázaných by vystačilo s výší úvěru do 50 % rozhodných výdajů a 16,7 % by jako ideální stav vidělo 70 
% rozhodných výdajů (Tab. 7).  

61,8 % respondentů by jako ideální formu úlevy při splácení státního úvěru uvítalo dotaci při narození 
dítěte, 39,5 % fixaci úroku po celou dobu splácení úvěru, 27,8 % možnost přerušit splácení. U této otázky 
bylo možné zvolit více variant (Tab. 8). 

Na získání podpory bydlení by měli mít nárok osoby pečující o dítě do 6 let (46,3 %), osoby pečující o dítě 
do 15 let (43 %), manželé a registrovaní partneři (37,7 %). U této otázky bylo možné zvolit více variant 
(Tab. 9). 
 
Tab. 4 Věkový limit pro poskytnutí úvěru          Tab. 5 Způsob řešení bydlení    

 

 

 
 
 
 
 
Tab. 6 Způsob financování vlastního bydlení    Tab. 7 Optimální výše úvěru 
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Tab. 8 Zvýhodnění při splácení úvěru                Tab. 9 Cílová skupina mladých 

 

 

Anketa ukázala, že podpora bydlení je pro mladé lidi důležitá, zvýhodněný úvěr s možností určité 
dotace a možností přerušení splácení je to, co by od státu očekávali. 

 Přístup bank k úvěrům na bydlení  
Ze zprávy o finanční stabilitě ČNB 2015/2016 – Kombinace mimořádně nízkých úrokových sazeb 
a snadné dostupnosti úvěrů na bydlení vytváří podmínky pro růst cen rezidenčních nemovitostí 
nad úroveň odpovídající vývoji fundamentálních faktorů. ČNB proto přistoupí s účinností od října 2016 ke 
zpřísnění svého současného Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů 
zajištěných rezidenční nemovitostí, zejména snížením maximálních hodnot ukazatele LTV (poměr výše 
úvěru a hodnoty jeho zajištění). 
Výsledkem je skutečnost, že od dubna 2017 by banky neměly půjčovat na vyšší podíl hodnoty nemovitosti 
než 90%. Omezeno je také množství poskytovaných hypoték od 80 do 90 % LTV na 15 % portfolia banky. 
Dle obecného názoru bank dojde v regulovaném pásmu ke zvýšení úrokové sazby až o jedno procento. 
Aktuální přehled úrokových sazeb vybraných bank je uveden v Tab. 10. 

Další zpřísnění poskytování hypoték lze očekávat po schválení již výše zmíněné novely zákona o ČNB.  

 
 
 
 
Tab. 10 Výše úrokových sazeb vybraných bank 
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Aktuální úrokové sazby - duben 2017 

Banka 1 fixace 3 fixace 5 fixace LTV 

Česká spořitelna 3,59 2,39 2,19 do 80% 

ČSOB 3,19 1,99 1,99 do 70% 
Equa Bank 3,79 1,99 1,99 do 90% 

Expobank 4,11 3,02** 3,09** do 80% 
Fio banka 2,29 1,68 1,68 do 80% 

Hypoteční banka 3,29 2,09 2,09 do 70% 

Komerční banka 2,49 2,29 2,29 do 80% 
mBank 1,54 1,54 1,74 do 85% 

Moneta Money Bank 2,59** 2,09** 2,09** do 75% 
Raiffeisenbank 2,19 2,19 2,19 od 70% do 90% 
Sberbank 2,99 1,99** 1,99** do 80% 

UniCredit Bank 1,29* 1,59* 1,69* do 80% 
Wüstenrot 3,64 1,79 2,09** do 70% 

Poznámka: * sazby jsou nižší, ** sazby jsou vyšší než v předchozím porovnání úrokových sazeb 
 

Banky nemohou odlišně podporovat určitou vybranou skupinu žadatelů o úvěr na bydlení. Mladí žadatelé 
o úvěr na bydlení jsou posuzováni dle obecných pravidel. Ovšem u takovýchto žadatelů se stav rodinných 
příjmů a výdajů v krátkých intervalech mění. K tomu dochází vlivem ukončení studia a nástupem do 
zaměstnání, narozením dítěte atd.  
Banky běžně nestanovují fixaci úrokové sazby na celou dobu splácení, i když jak se uvádí v materiálech 
ČNB (Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016) – zranitelnost domácností se snižuje dlouhodobější fixací 
úrokových sazeb.    

 Ohrožení rodin s dětmi ztrátou bydlení v případě nesplácení úvěru 
V průběhu splácení úvěru na bydlení může dojít nejen k narození dítěte, ale i k jiným nepředvídatelným 
krátkodobým situacím, kdy je vhodné rodiny s dětmi podpořit tak, aby situaci zvládly. Bydlení je základní 
lidskou potřebou, v případě jeho ztráty či nadměrného zadlužení (např. hrazení splátek úvěru 
na bydlení krátkodobými bankovními i nebankovními finančními zdroji), může stát vynaložit mnohem 
vyšší částky na řešení situace, než by vydal na jeho prevenci. Stát uznává rodiny s dětmi jako jednu 
z nejvíce potřebných skupin. 

 Pomoc při stabilizací mladých na venkově 
Nedostatek dlouhodobého nájemního bydlení v malých obcích či nedostatek stálých pracovních 
příležitostí vede mladé lidi k odchodu do větších sídel. Mladí lidé, kteří se rozhodnou zůstat v menších 
obcích, mohou mít problém získat úvěr na vlastní bydlení, např. z důvodu práce na krátkodobé pracovní 
smlouvy, sezónní práce, práce na živnostenský list apod. Přitom širší rodina disponuje vhodným bydlením 
v rodinném domě, který lze stavebně rozšířit i na samostatné bydlení pro mladé. Přístavbou nebo 
nástavbou může vzniknout v rodinném domě samostatná bytová jednotka, která je po kolaudaci odděleně 
evidována v katastru nemovitostí.  

I když z dostupných informací vyplývá, že v současné době nedochází k plošnému tržnímu selhání 
financování vlastního bydlení, podpora bydlení mladých se jeví jako potřebná a prospěšná. 
Zároveň navrhovaná forma podpory nenarušuje základní princip bytové politiky, tj. princip 
primární odpovědnosti jednotlivce za zajištění svého bydlení. Podpora má formu úvěru, který musí 
příjemce splatit (dotační složka je pouze doplňková a při vhodném nastavení kombinace výše 
úrokové sazby a dotace je systém samofinancovatelný). Podmínky úvěru jsou ale nastaveny tak, 
aby umožnily mladým rodinám překlenout situace, které znesnadňují financování vlastního 
bydlení, ale které jsou neodmyslitelně spojeny se zakládáním a následnou péčí o rodinu. Bankovní 
sektor má dostatečné finanční zdroje na poskytování úvěrů na bydlení, ale podmínky pro 
poskytování úvěru jsou bankami nastaveny tak, že v těchto situacích mohou zapříčinit sníženou 
dostupnost až ztrátu bydlení mladé rodiny. Stanovení maximální podlahové plochy obydlí, které 
lze s podporou pořídit umožní podporu lépe zacílit na „startovací“ bydlení, finanční stropy pak 
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omezí využitelnost podpory v bohatých regionech s vyššími cenami nemovitostí, a tím zvýší 
využitelnost v regionech chudších.  
 
 

1.3. Popis existujícího právního stavu 
Podpora bydlení je ze strany státu realizována několika formami: 
• státní zvýhodněný úvěr (jediná podpora zacílená výhradně na mladé) 
• příspěvek ke stavebnímu spoření 
• odpočet úroků z hypoték od základu daně 
• příspěvek na bydlení 

1.3.1. Úvěrová podpora bydlení 
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.  
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 211/2000 Sb.: 
• 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; 

Poskytování úvěrů na modernizaci bytu nebo rodinného domu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
žadatele. Žadatelem je osoba, která žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů nedovrší v roce 
podání žádosti 36 let, nebo nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve výchově, 
střídavé výchově nebo pěstounské péči alespoň jedno nezletilé dítě, nebo jehož byt byl poškozen 
povodní. Úvěr je poskytován do výše 150 000,- Kč s úrokovou sazbou 2 % p.a. fixní po celou dobu 
splácení. Úvěr je splatný nejdéle do 10 let ode dne, kdy bylo započato s jeho splácením. Po dobu splácení 
úvěru musí být modernizovaný byt ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví příjemce úvěru.  
 
• 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; 
Poskytování úvěrů na pořízení obydlí výstavbou, koupí nebo převodem družstevního podílu s právem 
nájmu družstevního bytu. Žadatelem je osoba, která nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 36 let, 
trvale pečuje o dítě, které nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 6 let a není v době podání žádosti o 
úvěr vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí ani nájemcem družstevního bytu. Úvěr je poskytován do výše 
600 000,- Kč, maximálně však do výše 50% skutečných nákladů s úrokovou sazbou ve výši základní 
referenční sazby Evropské unie zvýšené nejméně o 1 procentní bod a nejvíce o 2 procentní body. Fixní 
nejdéle na dobu 5 let. Úvěr je splatný do 15 let od uzavření smlouvy o úvěru. Fond může umožnit 
přerušení splácení jistiny z důvodu narození dítěte, ztráty zaměstnání nebo nemoci celkem až na 6 let. 
Po dobu splácení úvěru nesmí příjemce převést vlastnické právo k obydlí nebo družstevní podíl 
v bytovém družstvu na jinou osobu.  
 
V obou případech se jedná o velice efektivní formu podpory bydlení mladých z pohledu udržitelnosti 
veřejných financí. Státní prostředky jsou poskytovány formou garantující návratnost těchto prostředků – 
nedochází k zatěžování státního rozpočtu.  

1.3.2. Podpora stavebního spoření 
Dle zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších 
předpisů, činí příspěvek maximálně 10%, maximálně 2 000,- Kč ročně. 
 
Jedná se o plošný příspěvek na stavební spoření, který je státem poskytován každému účastníku 
stavebního spoření. Není zde žádná podmínka použití naspořených a dotačních prostředků na výstavbu. 
Často je toto spoření využíváno na zhodnocení vlastních finančních prostředků bez účelu výstavby nebo 
modernizace. Zrušením státní podpory stavebního spoření, která má činit v roce 2017 přibližně 4,2 mld. 
Kč, by došlo k významné úspoře prostředků státního rozpočtu, které by bylo možno účelněji využít při 
přímé podpoře bydlení. 

Tab. 11 Úvěry ze stavebního spoření (zdroj:AČSS) 
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Počet a objem úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet (ks) 92 785 77 149 72 995 69 172 75 029 77 504 

Objem (mld. Kč) 48,0 41,7 41,3 37,3 45,8 47,9 

1.3.3. Uplatnění uhrazených hypotečních úroků ke snížení daňového základu 
Dle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů může fyzická osoba uplatnit snížení daňového základu 
o úroky z hypotečních úvěrů až do výše 300 000,- Kč/rok v rámci podání ročního daňového přiznání. 
V době uplatnění odpočtu musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, na kterou je hypoteční 
úvěr čerpán.  
Jedná se o daňovou úlevu spojenou výhradně s pořízením vlastního obydlí. Podpora bydlení je zde 
jednoznačná, ale její výše je významně ovlivněna výší úrokových sazeb na hypotečním trhu. Úroky 
z úvěrů poskytnutých SFRB nelze takto uplatnit. Pokud by byly úvěry na pořízení vlastního bydlení 
poskytovány SFRB se zvýhodněnou úrokovou sazbou došlo by ke zvýšení příjmů do státního rozpočtu.      

1.3.4. Příspěvek na bydlení 
Státní příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. 
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, 
jestliže:  
o jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 

(na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň  
o součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) 

není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.  
Jedná se o výdaj ze státního rozpočtu, který nebude novým návrhem podpory bydlení ovlivněn. 

1.3.5.   Řešení státní podpory bydlení v některých státech EU 

1.3.5.1 Slovensko  
Poskytovatel podpory: Štátny fond rozvoja bývania 
Název podpory: Výhodný úvěr na pořízení bytu v rodinném nebo polyfunkčním domu 
Příjemce podpory: 
fyzické osoby, kdy měsíční příjem žadatele a s ním společně posuzovaných osob, nepřekročí 4 násobek 
životního minima a jedná se o: 

• manželé do 35 let (v době podání žádosti nesmí přesáhnout věk 35 let, podmínka platí 
pro oba manžele),  

• manželé s dítětem ve věku do 3 let, v případě osvojeného dítěte ve věku do 5 let (manželé 
nemusí dodržet podmínku věku do 35 let), 

• těžce postiženou osobu (TPO) podle zvláštního předpisu nebo člen domácnosti, jejímž 
členem je i těžce postižená osoba, která žije s žadatelem alespoň jeden rok (nemusí splňovat 
podmínku věku do 35 let), 

• odchovance dětského domova do 35 let, odchovance s dítětem do 3 let, v případě 
osvojeného dítěte ve věku do 5 let. 

 
Forma podpory: úvěr 
Výše úvěru: maximálně 75 % (100 %) z pořizovací ceny stavby, nejvíce však 55 000 € (60 000 €)  
Úroková sazba: 2 % (1 %) 
Doba splatnosti: max. 20 let (40 let) 
Maximální podlahová plocha bytu: V bytovém domě 80 m² včetně plochy balkonů a lodžií, v rodinném 
domě 120 m² bez plochy lodžií a plochy garáže v domě do 25 m². V případě TPO možnost zvýšení limitu 
o 10 % podlahové plochy bytu). 
Dle informací z oddelenia koncepcie bytovej politiky, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja -
Ministerstvo dopravy a výstavby SR dochází k revizi opatření s výhledem na jeho úzké zaměření.  

1.3.5.2 Polsko 
Poskytovatel podpory: Bank Gospodarstwa Krajowego (Národní hospodářská banka) 
Název podpory: Mieszkanie dla młodych (Bydlení pro mladé) – dotace na pořízení prvního bydlení  
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Příjemce podpory: manželé do 35 let (alespoň jeden z manželů nesmí v době podání žádosti překročit 
věk 35 let) a jednotlivci vychovávající alespoň tři děti. 
Forma podpory: dotace 
Výše dotace:  
• 10 % z hodnoty pořizované nemovitosti – pro jednotlivce a manžele do 35 let, 
• 15 % z hodnoty pořizované nemovitosti – pro jednotlivce a manžele do 35 let vychovávající alespoň 

jedno dítě, 
• 20 % z hodnoty pořizované nemovitosti – pro jednotlivce a manžele do 35 let vychovávající alespoň 

dvě děti, 
• 30 % hodnoty pořizované nemovitosti – pro jednotlivce a manžele vychovávající alespoň tři děti, 
• dalších 5 % hodnoty pořizované nemovitosti – pokud se do pěti let od pořízení bydlení narodí páru 

třetí nebo další dítě. 
Maximální podlahová plocha bytu: 50 m², v případě rodiny vychovávající alespoň tři děti max. 65 m². 

1.3.5.3 Estonsko 
Poskytovatel podpory: KredEx Bank pod jurisdikcí Ministry of Economic Affairs and Communications 
Název podpory: záruka za půjčku na pořízení nebo rekonstrukci obydlí (Housing loan guarantee). 
Příjemce podpory: rodiny nebo samoživitelé či pěstouni, kteří mají v péči dítě do 15 let. 
Forma podpory: záruka za bankovní úvěr. 
Výše záruky: záruka je poskytována do výše 24 % hodnoty půjčky, maximálně však do výše 20.000 €  
Poplatek za poskytnutí záruky: 3 % z částky, na kterou je záruka poskytnuta, a to při uzavření smlouvy. 
Dobra ručení: doba ručení až 30 let, na konci doby ručení nesmí být příjemce půjčky starší 70 let. 
Možnost přerušení splácení: (grace period) při narození dítěte až na dva roky. 
 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
 fyzické osoby jako žadatelé o úvěr: 

o mladí manželé/registrovaní partneři 
o mladí manželé/registrovaní partneři pečující o dítě do 6 let 
o samoživitelé pečujícími o dítě 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;   

 stát bude vystupovat především jako poskytovatel zvýhodněných úvěrů a dotací při narození dítěte 
prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení; 

 komerční banky jako poskytovatelé úvěrů. 
 

Tab. 12 Hypoteční úvěry nově poskytnuté občanům vybranými bankami 
 

Období 
 

Počet (ks) Mezikvartální 
změna v % 

 
Objem (mld. Kč) Mezikvartální 

změna v % 
 

2014 

1. Q 17 680 -28,8 28,9 -26,7 

2. Q 23 559 33,3 38,9 34,6 

3. Q 22 374 -5,0 37,3 -4,1 

4. Q 22 265 -0,5 38,2 2,4 

 

2015 

1. Q 21 554 -3,2 37,0 -3,1 

2. Q 28 393 31,7 51,0 37,7 

3. Q 25 956 -8,6 47,4 -7,0 

4. Q 26 070 0,4 48,9 3,1 

Zdroj: Hypoteční banky. 
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Jak je z tabulky 11 patrné, roční objemy hypotečních úvěrů se pohybují okolo 150 mld. Kč. SFRB 
předpokládá roční alokaci úvěrů (včetně úvěrů na modernizaci) ve výši do 1,0 mld. Kč. 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.   

 
Tab. 13 Rozdělení nových úvěrů podle různých hledisek LTV 

 

Pramen: ČNB 
 
Podpora se má týkat pořízení „prvního“ bydlení.  
 
Tab. 14 Rozdělení nových úvěrů podle počtu let mezi poskytnutím a splacením  

 

Pramen: ČNB 
 
Splatnost podpořených úvěrů je navrhována do max. 25 let, což znamená, že nejvýraznější skupina 
z hlediska doby splácení dle Tab. 13 nebude vůbec ovlivněna. 

Komerční banky poskytují hypoteční a jiné úvěry spojené s bydlením dle vlastních podmínek. Jejich cílová 
skupina a podmínky úvěrů jsou velice široké. V roce 2015 bylo bankami poskytnuto 101 973 úvěrů 
v celkové výši 184,3 mld. Kč. Jedná se úvěry poskytnuté na pořízení nemovitostí do osobního vlastnictví, 
refinancování původních úvěrů a úvěrů na pořízení nemovitostí k dalšímu pronájmu. 
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Českomoravská záruční a rozvojová banka v minulosti poskytovala bezúročné půjčky fyzickým osobám 
na pořízení bytu/domu a v současnosti má ve správě ještě cca 10 000 těchto úvěrů. Dále v roce 1997 
poskytovala fyzickým osobám bezúročné půjčky na odstranění povodňových škod, nyní spravuje cca 500 
těchto úvěrů. V současné době fyzickým osobám úvěry na bydlení neposkytuje. ČMZRB je i nástrojem 
vlády České republiky k realizaci opatření její hospodářské politiky prováděných různými typy finančních 
nástrojů, zejména zvýhodněnými bankovními zárukami a úvěry. 

 

1.5.   Popis cílového stavu 
Cílem úpravy je koncentrace podmínek podpory mladých do jednoho předpisu. Přizpůsobit podmínky 
podpory modernizace a pořízení vlastního bydlení současným potřebám. Stanovit jedinou cílovou skupinu 
příjemců zvýhodněného úvěru. Podpora by měla být zaměřena na pomoc mladým lidem či rodinám 
s dětmi při řešení bydlení se zohledněním jejich specifických potřeb a životních situací.  
 
Cílem navrhované úpravy je:  
- vznik pouze jednoho nařízení vlády, dle kterého bude poskytována podpora bydlení mladých; 
- úprava/sjednocení podporované cílové skupiny; 
- zvýšení dostupnosti pořízení vlastního odpovídajícího bydlení pro cílovou skupinu; 
- zvýšení stability bydlení mladých lidí i v případě narození či osvojení dítěte. 

 

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 neúčinné podpory 
mladých. Budou existovat stávající nařízení na podporu bydlení mladých, která ovšem nebudou 
využívána, protože neodpovídají potřebám mladých a podmínkám trhu. Podpora bydlení mladých nebude 
de facto poskytována. 

1.6.2. Rizika v případě přijetí nové právní úpravy  
 V případě, že bude nová právní úprava přijata, může být rizikem na straně státu vznik delikventních 
úvěrů, jejichž dopad do hospodaření státu by měl být při dostatečném zajištění nevýznamný. 

2. Návrh variant řešení 
Varianta 1 – nulová  

Podmínky pro poskytnutí podpory platí beze změny podle stávajících nařízení vlády. 

Právní rámec:  
• zákon č. 211/2000 Sb. 

o nařízení vlády č. 28/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
o nařízení vlády č. 100/2016 Sb. 

 
Právní forma poskytnuté podpory:  nařízení vlády   

Právní forma varianty 1:   žádný nový právní předpis 

Veřejná podpora:    nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu.  

Základní podmínky při poskytování podpor: 
• 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 
• Příjemce podpory: fyzická osoba do 36 let žijící v manželství nebo pečující o nezletilé dítě; 
• Účel: modernizace bydlení; 
• Forma: zvýhodněný úvěr do výše 150 000 Kč 

• lhůta splatnosti max. 10 let; 
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• úroková sazba 2 % ročně; 
• fixace úrokové sazby na celou dobu splácení. 

• 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; 
• Příjemce podpory: fyzická osoba do 36 let pečující o dítě do 6 let; 
• Účel: pořízení bydlení výstavbou, přestavbou, koupí; 
• Forma: zvýhodněný úvěr do výše 600 000 Kč, maximálně do 50% skutečných nákladů; 

• lhůta splatnosti max. 15 let s přerušením splácení 21 let; 
• úroková sazba RSEU + 1 % ročně; 
• přerušení splácení opakovaně až na 2 roky; 
• odložení splácení jistiny až o 6 měsíců; 

 
Pokud bude přijata varianta č. 1: 
1. podpora bydlení mladých zůstane roztříštěna do několika nařízení vlády; 
2. podpora bydlení mladých zůstane nefunkční a neefektivní; 
3. nastavení forem a parametrů jednotlivých podpor nebude odpovídat současným potřebám 

mladých; 
4. nedojde k pozitivnímu ani negativnímu ovlivnění trhu v oblasti hypotečních úvěrů a jiných úvěrů na 

bydlení. 

Varianta 2 – Zrušení stávajících nařízení vlády, ukončení podpory bydlení mladých.  

Zrušením stávajících nařízení vlády bez náhrady dojde k ukončení podpory bydlení mladých.  

Právní rámec:  
• zákon č. 211/2000 Sb. 

o nařízení vlády č. 28/2006 Sb. 
o nařízení vlády č. 100/2016 Sb. 

 

Právní forma poskytnuté podpory:  není   

Právní forma varianty 2:   nařízení vlády, kterým se ruší stávající nařízení vlády 
č. 28/2006 Sb. a č. 100/2016 Sb. 

Veřejná podpora:    nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu.  

Základní podmínky při poskytování podpor: 
• 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 bude zrušeno; 

• 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 bude 
zrušeno; 
 

Pokud bude přijata varianta č. 2: 
1. podpora bydlení mladých bude ukončena; 
2. mladí lidé, kteří jsou znevýhodněni na hypotečním trhu, budou mít složitý přístup 

k vlastnímu bydlení; 

Varianta 3 – Upravená podpora mladých lidí nebo rodin při modernizaci nebo pořízení bydlení 
prostřednictvím úvěrů ze SFRB.  

Nařízení vlády stanoví jednotné parametry a podmínky pro poskytování podpory formou úvěrů ze 
SFRB pro vybranou skupinu mladých lidí.   

Právní rámec:  
• zákon č. 211/2000 Sb. 

o nařízení vlády č. 28/2006 Sb. 
o nařízení vlády č. 100/2016 Sb. 
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Právní forma poskytnuté podpory:  nařízení vlády  

Právní forma varianty 3:  nařízení vlády, kterým se také ruší některá nařízení vlády 
(zrušení nařízení vlády č. 28/2006 Sb. a č. 100/2016 Sb.) 

Veřejná podpora:   změnou podmínek nedojde k poskytnutí nepovolené veřejné 
podpory.  

Cílová skupina varianty 3:  fyzické osoby žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, 
ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedovrší v roce podání žádosti 36 let, 
nebo nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve výchově, střídavé výchově nebo 
pěstounské péči alespoň jedno dítě, které nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 6 let a v případě 
žadatele o úvěr na pořízení bydlení navíc není v době podání žádosti o úvěr vlastníkem či 
spoluvlastníkem obydlí ani nájemcem družstevního bytu; 

Základní podmínky navrhovaného nařízení vlády 

Nové nařízení vlády zahrnuje poskytování úvěrů na pořízení vlastního bydlení.  

Návrh varianty vychází z následujících předpokladů: 

• stát by měl prostřednictvím SFRB podporovat bydlení mladých v předem stanoveném rozsahu 
s případnou korekcí reagující v jednotlivých letech trvání programu na poptávku. Mělo by se jednat 
o užší cílovou skupinu mladých lidí s omezením velikosti podporovaného rodinného domu nebo 
bytu. Nemělo by docházet k plošné podpoře mladých a výše úvěrů by měla být omezena z hlediska 
pořizovací hodnoty nemovitosti;  

• poskytovaná podpora nebude zakládat nárok na čerpání státního rozpočtu; 
• cílová skupina není v překryvu s cílovou skupinou sociálního bydlení a není cílovou skupinou při 

čerpání z fondů EU. 
 

Tab. 15 Přehled podmínek navrhované podpory  

Nařízení 
vlády  Žadatel Účel Základní parametry úvěru Další parametry 

a podmínky 

NOVÉ NV 

mladí 
manželé nebo 
registrovaní 
partneři do 36 
let, 
rodič/pěstoun 
do 36 let 
s dítětem - do 
6 let 

modernizace 
vlastního bydlení 
 

úvěr na modernizaci bydlení 
max. 300 000,- Kč 
splatnost 10 let 
úroková sazba 1% p.a. nebo 
základní RSEU (vyšší ze sazeb) 
fixace na celou dobu splácení 

Přerušení splácení úvěru 
celkem maximálně na dva 
roky při narození či osvojení 
dítěte; obtížné životní situaci 
(úmrtí partnera, 
nezaměstnanost nebo 
nemoc delší než 3 měsíce). 
Odložení splácení jistiny o 
6 měsíců. 

pořízení bydlení 
(výstavba, koupě, 
převod 
družstevního 
podílu) 

úvěr na pořízení obydlí 
max. 2 000 000,- Kč 
výstavba/koupě RD 
max. 1 200 000,- Kč koupě bytu 
splatnost 20 let 
úroková sazba 1% p.a. nebo 
základní RSEU (vyšší ze sazeb) 
fixace na celou dobu splácení. 
Maximální podlahová plocha 
bytu:  
- v bytovém domě 75 m² bez 
balkonu nebo lodžie, 
v rodinném domě s jedním 
bytem 140 m² bez balkonu nebo 
lodžie   

Přerušení splácení úvěru 
celkem maximálně na pět let 
při narození či osvojení 
dítěte; obtížné životní situaci 
(úmrtí partnera, 
nezaměstnanost nebo 
nemoc delší než 3 měsíce). 
Odložení splácení jistiny o 
6 měsíců. 

 
Pokud bude přijata varianta č. 3: 
 
1. státní podpora bydlení mladých bude definována pouze jedním předpisem – nařízením vlády; 
2. podpora pořízení bydlení mladých se stane funkční a bude odpovídat jejich potřebám; 
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3. bude jednotně definována skupina mladých pro účel státní podpory bydlení; 
4. podpora modernizace a pořízení bydlení mladých bude poskytována formou nízkoúročeného 

úvěru; 
5. bude poskytnuta pomoc při narození dítěte, nebo v obtížných životních situacích formou možnosti 

přerušení splácení úvěru, takže dojde k dočasnému omezení výdajů na bydlení pro úzkou skupinu 
příjemců úvěru; 

6. sníží se pravděpodobnost ztráty bydlení z důvodu nesplácení úvěru; 
7. úvěr bude umožněn i na pořízení, modernizaci družstevního bytu. 

Varianta 4 – Podpora mladých lidí nebo rodin při modernizaci nebo pořízení bydlení 
prostřednictvím úvěrů ze SFRB.  

Nařízení vlády stanoví jednotné parametry a podmínky pro poskytování podpory formou úvěrů a dotací 
ze SFRB pro vybranou skupinu mladých lidí.   

Právní rámec:  
• zákon č. 211/2000 Sb. 

o nařízení vlády č. 28/2006 Sb. 
o nařízení vlády č. 100/2016 Sb. 

 
Právní forma poskytnuté podpory:  nařízení vlády  

Právní forma varianty 4:  nařízení vlády, kterým se také ruší některá nařízení vlády 
(zrušení nařízení vlády č. 28/2006 Sb. a č. 100/2016 Sb.) 

Veřejná podpora:   změnou podmínek nedojde k poskytnutí nepovolené veřejné 
podpory.  

Cílová skupina varianty 4:  fyzické osoby žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, 
ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedovrší v roce podání žádosti 36 let, 
nebo nežije v manželství nebo registrovaném partnerství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má 
ve výchově, střídavé výchově nebo pěstounské péči alespoň jedno dítě, které nedovrší ke dni podání 
žádosti o úvěr věk 6 let a v případě žadatele o úvěr na pořízení bydlení navíc není v době podání žádosti 
o úvěr vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí ani nájemcem družstevního bytu; 

Základní podmínky navrhovaného nařízení vlády 

Nové nařízení vlády zahrnuje poskytování úvěrů na modernizaci a také úvěrů a dotací na pořízení 
vlastního bydlení.  

Návrh varianty vychází z následujících předpokladů: 

• stát by měl prostřednictvím SFRB podporovat bydlení mladých v předem stanoveném rozsahu 
s případnou korekcí reagující v jednotlivých letech trvání programu na poptávku. Mělo by se 
jednat o užší cílovou skupinu mladých lidí s omezením velikosti podporovaného rodinného domu 
nebo bytu. Nemělo by docházet k plošné podpoře mladých a výše úvěrů by měla být omezena 
z hlediska pořizovací hodnoty nemovitosti,  

• výše dotace k úvěru na pořízení obydlí 30 000,- Kč při narození dítěte v době poskytnutí úvěru;  
• poskytovaná podpora nebude zakládat nárok na čerpání státního rozpočtu; 
• cílová skupina není v překryvu s cílovou skupinou sociálního bydlení a není cílovou skupinou 

při čerpání z fondů EU. 
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Tab. 16 Přehled podmínek navrhované podpory  

Nařízení 
vlády  Žadatel Účel Základní parametry úvěru Další parametry 

a podmínky 

NOVÉ NV 

mladí 
manželé nebo 
registrovaní 
partneři do 36 
let, 
rodič/pěstoun 
do 36 let 
s dítětem - do 
6 let 

modernizace 
vlastního bydlení 
 

úvěr na modernizace bydlení 
max. 300 000,- Kč 
splatnost 10 let 
úroková sazba 1% p.a. . nebo 
základní RSEU (vyšší ze sazeb) 
fixace na celou dobu splácení 

Přerušení splácení úvěru 
celkem maximálně na dva 
roky při narození či osvojení 
dítěte; obtížné životní situaci 
(úmrtí partnera, 
nezaměstnanost nebo 
nemoc delší než 3 měsíce). 
Odložení splácení jistiny o 
6 měsíců. 

pořízení bydlení 
(výstavba, koupě) 

úvěr na pořízení bydlení 
max. 2 000 000,- Kč 
výstavba/koupě RD 
max. 1 200 000,- Kč koupě bytu 
dotace 30 000,-Kč při narození 
dítěte 
splatnost 20 let 
úroková sazba 1% p.a. . nebo 
základní RSEU (vyšší ze sazeb) 
fixace na celou dobu splácení. 
Maximální podlahová plocha 
bytu:  
- v bytovém domě 75m² bez 
balkonu nebo lodžie, 
v rodinném domě s jedním 
bytem 140 m² bez balkonu nebo 
lodžie   

Přerušení splácení úvěru 
celkem maximálně na pět let 
při narození či osvojení 
dítěte; obtížné životní situaci 
(úmrtí partnera, 
nezaměstnanost nebo 
nemoc delší než 3 měsíce). 
Odložení splácení jistiny o 
6 měsíců. 

 
Pokud bude přijata varianta č. 4: 

1. státní podpora bydlení mladých bude definována pouze jedním předpisem – nařízením vlády; 
2. podpora pořízení bydlení mladých se stane funkční a bude odpovídat jejich potřebám; 
3. bude jednotně definována skupina mladých pro účel státní podpory bydlení; 
4. podpora modernizace a pořízení bydlení mladých bude poskytována formou nízkoúročeného úvěru 

a dotací při narození dítěte v době splácení úvěru; 
5. bude poskytnuta pomoc při narození dítěte, nebo obtížných životních situací formou možnosti 

přerušení splácení úvěru, takže dojde k dočasnému omezení výdajů na bydlení pro úzkou skupinu 
příjemců úvěru; 

6. bude poskytnuta dotace při narození dítěte době poskytnutí úvěru ve výši 30 000,- Kč, což bude 
působit jako propopulační opatření; 

7. sníží se pravděpodobnost ztráty bydlení z důvodu neplacení úvěru; 

Podmínky zvýhodněných úvěrů na bydlení (varianty 3 a 4): 

• účel úvěru:  
− pořízení bytu či rodinného domu:   

o výstavba: novostavby rodinného domu, změna dokončené stavby obydlí anebo 
změna jiné stavby nebo její části na obydlí; 

o koupě bytu nebo rodinného domu, 
o převod družstevního podílu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu, 

v bytovém družstvu (platí pouze pro variantu 3); 
− modernizace vlastního bytu, kterou se rozumí: 

a) stavební úpravy nebo udržovací práce  
1. rodinného domu, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAV2DUWYY)



 

 
16 

 

2. bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele podle zákona o vlastnictví bytů (resp. 
podle občanského zákoníku) nebo 

3. bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, 
jehož je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu (platí pouze pro 
variantu 3), nebo 

b) připojení rodinného domu k veřejným sítím technického vybavení, je-li žadatel vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem připojované stavby. 

• maximální podlahová plocha pořizovaného bytu:  
− v bytovém domě 75 m² bez balkonu nebo lodžie,  
− v rodinném domě s jedním bytem 140 m² bez balkonu nebo lodžie;  

• výše úvěru na modernizaci je maximálně 300 000 Kč/byt nebo rodinný dům;  
• výše úvěru na pořízení obydlí výstavbou nebo koupí rodinného domu je maximálně 2 000 000 

Kč, maximálně 80 % skutečných nákladů na výstavbu nebo koupi (předběžně je počítán dle 
rozpočtových nákladů);  

• výše úvěru pro pořízení bytu koupí je maximálně 1 200 000 Kč/byt; maximálně 80 % pro nižší 
z cen prodejní nebo ceny odhadní; 

• maximální délka splatnosti úvěru je pro modernizaci 10 let, spláceno měsíčními splátkami jistiny 
a úroku; 

• maximální délka splatnosti úvěru je pro pořízení 20 let, spláceno měsíčními splátkami jistiny 
a úroku; 

• úroková sazba je stanovena ve výši 1 % p. a.  nebo základní RSEU (vyšší ze sazeb);  
• úroková sazba je fixní po celou dobu splácení; 
• odložení splácení jistiny je umožněno až do doby 6 měsíců po ukončení výstavby obydlí nebo 6 

měsíců po pořízení obydlí; 
• přerušení splácení jistiny je z vážných důvodů na žádost příjemce úvěru umožněno až na dobu 

2 let, z důvodů narození či osvojení dítěte, obtížné životní situaci (úmrtí partnera, nezaměstnanost 
nebo nemoc delší než 3 měsíce), přičemž délka splácení se prodlužuje o dobu přerušení splácení 
za předpokladu, že nedojde k přesáhnutí maximální délky splácení 12 let u úvěru na modernizaci 
a 25 let u úvěru na pořízení. 

• po dobu přerušení splácení je úvěr úročen vždy stanovenou úrokovou sazbou; 
• úvěr může být kdykoliv splacen předčasně bez sankcí; 
• dle tohoto nařízení lze poskytnout úvěr stejné osobě pouze jednou;  
• úvěr bude po dobu splácení dostatečně zajištěn; 
• po dobu splácení úvěru musí dům sloužit k trvalému bydlení příjemce úvěru nebo jeho manžela či 

registrovaného partnera, v případě samoživitele i dítěte ve výchově; 
• souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby, popř. stavební povolení pokud je vyžadováno; 
• kolaudační souhlas popř. kolaudační rozhodnutí; 
• 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; 

• pro úvěry na modernizaci platí: 
o úvěr je splácen od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl jednorázově nebo 

postupně načerpán; 
o modernizace bude dokončena a dokladově doložena do jednoho roku od uzavření smlouvy 

o úvěru; 
o po dobu splácení úvěru bude sjednáno pojištění nemovitosti; 

• pro úvěry na pořízení platí: 
o v případě koupě je úvěr splácen od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl 

jednorázově vyčerpán; 
o v případě výstavby je úvěr splácen od měsíce následujícího po ukončení výstavby; 
o výstavba musí probíhat nebo nemovitost musí být pořízena mimo záplavové území; 
o výstavba bude dokončena tak, aby kolaudace proběhla nejpozději do 3 let od uzavření 

úvěrové smlouvy; 
o po dobu výstavby a splácení úvěru bude sjednáno pojištění stavby/nemovitosti. 

• dotace při narození dítěte v případě varianty 4 v době poskytnutí úvěru ve výši 30 000,- Kč formou 
snížení nesplacené části jistiny.  
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 Tab. 17 Přehled navrhovaných variant a jejich právní ukotvení 

Varianta 

Nařízení vlády platná 
v roce 2016 

Nové nařízení vlády – úvěry 
nebo úvěry a dotace 

28/2006 Sb.   
150 000,-Kč, 
na modernizaci  

100/2016 Sb.  
600 000,- Kč, na 
pořízení 

modernizace 300 000,- Kč 
výstavba/koupě RD 2 000 000,- Kč 
pořízení 1 200 000,- Kč, (dotace 
30 000,- Kč) 

č. 1 - beze změn platné platné - 

č. 2 – ukončení podpor zrušeno zrušeno - 

č. 3 – nové nařízení vlády úvěry zrušeno zrušeno nové NV úvěry 

č. 4 – nové nařízení vlády úvěry a 
dotace zrušeno zrušeno nové NV úvěry a dotace 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů  
Pro posouzení vhodnosti jednotlivých variant byly identifikovány ve všech variantách řešení základní 
náklady a přínosy, které jsou uvedeny níže.  
Náklady státu jsou posuzovány v členění na: 
− technické řešení – pořizovací náklady na systém pro zpracování žádostí, administraci úvěrů 

a náklady na údržbu systému 
− administrativní náklady – potřeba personálních zdrojů na administraci programu, technické 

vybavení   
 

Tab. 18 Kvalitativní popis nákladů přínosů a rizik jednotlivých variant 
Var. Celkové náklady Celkové přínosy Hlavní rizika 

1 

Žádné nové náklady, pouze 
běžné náklady v úrovni 
stávajících nákladů, 
odpovídající administrativní 
náročnosti úvěrových případů. 

Není třeba přijmout nový 
předpis.  

Podmínky podpory bydlení 
mladých zůstanou 
roztříštěny v několika 
předpisech. Podpora bydlení 
mladých bude nefunkční a 
neefektivní  

2 
Náklady se sníží v rozsahu 
neposkytovaných úvěrů na 
bydlení pro mladé.  

Nejsou. 
Bude ukončena státní 
podpora vybrané cílové 
skupiny mladých lidí. 

3  

Vyšší náklady budou úměrné 
zvýšenému počtu 
poskytovaných úvěrů pro 
mladé. Zvýšené náklady na 
technické řešení nevzniknou, 
program bude možno 
administrovat ve stávajícím 
funkčním SW. 

Budou zrušena nevyhovující 
NV. Budou upraveny 
podmínky poskytování 
podpory bydlení mladých do 
jednoho předpisu a budou 
odpovídat současným 
potřebám. 

Převis poptávky po úvěrech. 
SFRB nebudou postačovat 
volné finanční zdroje. 

4 

Vyšší náklady budou úměrné 
zvýšenému počtu 
poskytovaných úvěrů pro 
mladé. Zvýšené náklady na 
technické řešení nevzniknou, 
program bude možno 
administrovat ve stávajícím 
funkčním SW. Vzniknou vyšší 
náklady z důvodu vyplácení 
dotací. 

Budou zrušena nevyhovující 
NV. Budou upraveny 
podmínky poskytování 
podpory bydlení mladých do 
jednoho předpisu a budou 
odpovídat současným 
potřebám. 

Převis poptávky po úvěrech. 
SFRB nebudou postačovat 
volné finanční zdroje. Příjmy 
z hrazených úroků budou 
použity na krytí 
administrativních nákladů a 
případně nákladů na výplatu 
dotací. 
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3.2. Náklady státu respektive SFRB 
Hospodaření SFRB je postaveno na principu finanční soběstačnosti. To znamená, že náklady 
na administraci a implementaci programů nebudou vyžadovat nevratné čerpání finančních prostředků ze 
státního rozpočtu. 
 
Stávající stav 
Stávající finanční zdroje SFRB použitelné pro poskytování zvýhodněných úvěrů činí 6,5 mld. Kč. 
K 31.12.2016 byly nesplacené úvěry ve výši 5,06 mld. Kč a úrokový výnos za rok 2016 činil 102 mil. Kč. 
To znamená, že průměrná úroková sazba činila 2%. Správní výdaje SFRB činily v roce 2017 50,6 mil. Kč 
při stavu 57 zaměstnanců. Průměrné roční vlastní finanční zdroje na poskytování úvěrů budou 
za stávajícího stavu činit přibližně 500 mil. Kč. Tato částka je přiměřená rozsahu stávajících podpor 
bydlení. 
Pro nový program podpory mladých je ovšem objem vlastních finančních zdrojů nedostatečný. 
Plánovaný stav 
Pro efektivní poskytování stávajících programů podpory bydlení a nového programu podpory bydlení 
mladých se jeví jako nezbytné navýšit finanční zdroje SFRB. Toto navýšení by se dělo postupně 
s ohledem na vývoj zájmu o programy podpor bydlení. Předpokládaný cílový stav je 11 - 12 mld. Kč 
úvěrových zdrojů. Předpokládaná průměrná úroková sazba je 1%. Tyto hodnoty zajišťují generování 
ročních úvěrových zdrojů, při předpokládané průměrné 10 leté splatnosti za všechny programy Fondu, ve 
výši přibližně 1 mld. Kč. Správní náklady SFRB včetně případného odpisu delikventních úvěrů by měly 
činit maximálně 65 mil. Kč při stavu 60 zaměstnanců. Jedná se o odhad celkových nákladů SFRB na 
poskytování úvěrů ve všech programech podpory. Zastoupení jednotlivých programů v jednotlivých letech 
může být proměnné, není tedy vhodné stanovovat náklady k jednotlivým programům odděleně.  
 
Tab. 19 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    
 
Předpoklad výše vyplacených dotací je navázán na odhad počtu narozených dětí v době splácení úvěrů. 
Tento odhad je 1,5 dítěte na jednu uzavřenou smlouvu na výstavbu nebo koupi obydlí. Správní výdaje 
SFRB by bylo možné plně krýt z úrokových výnosů a nebude tedy docházet ke snižování celkových 
úvěrových zdrojů SFRB.    
Mimořádné náklady na implementaci nového programu nevzniknou, protože úvěry budou administrovány 
ve stávajícím SW.  
 

3.3. Přínosy 
- sjednocení podpory bydlení mladých v jednom právním předpisu; 
- zpřehlednění právní úpravy podpory pořízení bydlení mladých; 
- lepší zacílení na mladé rodiny; 
- zvýšení dostupnosti vlastního bydlení pro mladé – mladé rodiny; 
- zvýšení jistoty bydlení mladých lidí v případě narození či osvojení dítěte nebo v dalších obtížných 

životních situací (nezaměstnanost, dlouhodobá nemoc, úmrtí v rodině); 
- podpora má dotační složku, přesto je samofinancovatelná. 
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3.4. 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. 20 Dopady do jednotlivých oblastí 

Oblasti/varianty 
Varianty 

1.  
 

2. 
 

 
3.  
 

 
4 
 

Trh práce BD N P P 
Trh s byty BD N P P 
Vlastnická práva BD N P P 
Životní prostředí BD BD BD BD 
Lidské zdraví BD N P P 
Mezinárodní závazky v oblasti 
lidských práv a LZPS BD BD BD BD 

Spravedlnost BD BD BD BD 
Sociální systém BD BD SP P 
Veřejné finance BD N SP SP 
Udržitelný rozvoj BD N SP SP 
Regionální rozvoj BD N SP SP 

 

3.4.2. Dopady navrhovaných variant na skupiny: 
Tab. 21 Dopady na skupiny mladých lidí 

Skupiny/varianty 
Varianty 

1. 2.  3. 4.   
Mladí do 36 let BD N P P 
Mladé rodiny BD N P P 

   

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 oceněných nákladů a přínosů v jednotlivých variantách určíme, která varianta je z pohledu 
zpracovatele nejvýhodnější.  
  
Tab. 22 Vyhodnocení variant dle nákladů a přínosů 

Varianty Náklady/Přínosy 
Cílová 

skupina 
podpory 

Stát Komerční 
trh Výsledek Součet 

výsledků Pořadí 

1 
Náklady -1 -1 0 -2 

0 3-4 
Přínosy 1 1 0 2 

2 
Náklady 0 0 0 0 

0 3-4 
Přínosy 0 0 0 0 

3 
Náklady -1 -1 0 -2 

2 2 
Přínosy 2 2 0 4 

4 
Náklady -1 -1 0 -2 

4 1 
Přínosy 3 3 0 6 
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Varianta 1 
Dopady na cílovou skupinu: 
Náklady: nízké - nízká úroková sazba 
Přínosy: nízké – vzhledem k nevyhovujícím podmínkám programu je cílová skupina velice úzká 

Dopady na stát: 
Náklady: nízké – malému množství poskytovaných úvěrů odpovídají nízké náklady na administraci   
Přínosy: nízké – malému množství poskytovaných úvěrů odpovídají nízké úrokové výnosy, program 
státní podpory mladých existuje 

Dopady na komerční trh: 
Náklady: žádné – objem podpory státu zanedbatelný 
Přínosy: žádné – objem podpory státu zanedbatelný 
 
Varianta 2 
Dopady na cílovou skupinu: 
Náklady: žádné 
Přínosy: žádné 

Dopady na stát: 
Náklady: žádné 
Přínosy: žádné 

Dopady na komerční trh: 
Náklady: žádné 
Přínosy: žádné 
 
Varianta 3  
Dopady na cílovou skupinu: 
Náklady: nízké – nízká úroková sazba, žádné další poplatky 
Přínosy: střední – při vyšších úvěrových limitech zvýšený efekt z úrokové sazby, možnost odkladu 
a přerušení splácení, předčasné splacení části nebo celého zůstatku jistiny bez poplatků  

Dopady na stát: 
Náklady: nízké – administrativní náročnost poskytnutí a vedení úvěru není vysoká, finanční návratná 
bezúročná půjčka ve výši přibližně 5 mld. Kč 
Přínosy: střední – úroková sazba postačuje na administraci programu a generaci dalších zdrojů 
úvěrování  

Dopady na komerční trh: 
Náklady: žádné – objem podpory státu zanedbatelný 
Přínosy: žádné – objem podpory státu zanedbatelný 
 
Varianta 4  
Dopady na cílovou skupinu: 
Náklady: nízké – nízká úroková sazba, žádné další poplatky 
Přínosy: významné – při vyšších úvěrových limitech zvýšený efekt z úrokové sazby, možnost odkladu 
a přerušení splácení, předčasné splacení části nebo celého zůstatku jistiny bez poplatků, odpočet 
30 000,- Kč při narození dítěte v době poskytnutí úvěru 

Dopady na stát:  
Náklady: nízké – administrativní náročnost poskytnutí a vedení úvěru není vysoká, finanční návratná 
bezúročná půjčka ve výši přibližně 5 mld. Kč 
Přínosy: významné – úroková sazba postačuje na administraci programu a případnou generaci zdrojů 
pro výplaty odpočtu 30 000,- Kč, stát má komplexní program s prvkem propopulačního opatření  

Dopady na komerční trh: 
Náklady: žádné – objem podpory státu zanedbatelný 
Přínosy: žádné – objem podpory státu zanedbatelný 
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3.5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s akty práva 
Evropské unie 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  

Předložený návrh nezapracovává právo EU.  

Návrh novely nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie:  

1. podpora poskytnutá nepodnikajícím fyzickým osobám - nezakládá nepovolenou veřejnou 
podporu;  

2. podpora poskytnutá podnikajícím fyzickým osobám pro účel jejich podnikání v případě, že své 
pořizované bydlení používají také k účelu podnikání, je veřejnou podporou a bude postupováno 
podle předpisů EU: 
- 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 („nařízení de minimis“) - je 
možné použít ve všech případech. 

Finanční nástroj není v překryvu s žádným titulem podpory z fondů EU. 
 

3.6. 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 dle 
podmínek Nařízení vlády. Z tohoto důvodu je právní úprava nezbytná, stejně tak je nezbytná 
z důvodu, že nastavením tržních mechanizmů by nemohlo být dosaženo sledovaného cíle podpory 
pro cílovou skupinu. Nároky na žadatele o úvěr jsou minimalizovány na rozsah odpovídající potřebě 
zjistit a smluvně dohodnou 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 mohly 
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 
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vyhodnocení plnění podmínek programu by bylo řešeno dle závažnosti dle 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. 
   

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. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Podle vyhodnocení nákladů a přínosů a rizik u jednotlivých variant vychází nejlépe varianta 4.  
K realizaci je doporučována varianta 4. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Náklady implementace související se zaváděním nového produktu vzniknou pouze SFRB a budou 
nevýznamné. Stávající personální kapacita by měla pokrýt růst počtu úvěrových případů, tzn., nemělo by 
dojít ke zvýšení počtu pracovníků. Náklady ve výši do 600 tis. Kč jsou odhadovány za upravení softwaru, 
v souvislosti se školením pracovníků, případně další náklady včetně nákladů na informovanost 
potencionálních žadatelů. Žádosti o úvěry budou vyřizovány v pořadí, v jakém na SFRB budou doručeny.   
 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné nové úkoly pro obce či kraje.  

5.1. Vynucování 
Varianta 1 – nevyžaduje žádný nový předpis. 

Varianta 2 – vyžaduje přijetí nového nařízení vlády, kterým se zruší dotčená nařízení vlády. 

Varianta 3 – vyžaduje přijetí nového nařízení vlády, kterým se také zruší dotčená nařízení vlády.  

Varianta 4 – vyžaduje přijetí nového nařízení vlády, kterým se také zruší dotčená nařízení vlády.  

6. Přezkum účinnosti regulace 
Informace ministryni pro místní rozvoj k vyhodnocení programu ve druhém roce účinnosti programu  

7. Konzultace a zdroje dat 
Záměr RIA je elektronicky zaslán následujícím subjektům: 
Česká bankovní asociace – bez připomínek. 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR – připomínky akceptovány. 
Svaz českých a moravských bytových družstev – připomínky akceptovány. 
Asociace stavebních spořitelen ve svých připomínkách zpochybnila, že dané opatření státu nebude mít 
dopad na komerční trh, z tohoto důvodu požadují limit maximálního objemu prostředků na daný účel, 
vykazování úvěru v registru dlužníků, umožnění souběhu komerčního úvěru a úvěru od SFRB apod. 
Konkrétní úpravy textu RIA, které nebyly v rozporu se záměrem podpory, byly do RIA zapracovány. Další 
nedořešené změny návrhu:  

• „Na běžném trhu by také stanovení konkrétní věkové hranice naráželo na útvary ochrany 
spotřebitele z titulu věkové diskriminace.“  
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• „Plošná podpora konkrétní věkové skupiny bez nastavení požadavku na test příjmové situace 
vede spíš k tomu, že se příslušné fondy předčasně vyčerpají a na skutečně potřebné se již 
prostředků nedostane.“  

• Definice obydlí je nad rámec objektu definovaného zákonem o stavebním spoření, řešením může 
být rozšíření úvěrovatelných objektů na úrovni pojmu obydlí v rámci stavebního spoření. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) připomínky akceptovány vyjma: 
• „Nepřesvědčivost zdůvodnění potřeby podpory formou úvěrů“,  
• „Nízká výše zvýhodněných úvěrů“,  
• „Nedostatečná doba splatnosti zvýhodněných úvěrů“,  
• „Absence zhodnocení řešit podporu jinou formou než zvýhodněným úvěrem“,  
• „Samofinancovatelnosti programu“. 

 
 
Pro identifikaci problémů v oblasti získávání úvěrů pro bydlení mladých lidí byly použity tyto zdroje: 
• statistická data SFRB a MMR; 
• výsledky ankety SFRB; 
• údaje z bankovního sektoru; 
• údaje z programů vybraných zemí EU; 
• údaje z tisku. 

8. Kontakty na zpracovatele RIA 
 
Státní fond rozvoje bydlení 
JUDr. Ing. Eva Helclová 
ředitelka  
Tel.: 234 712 611 
eva.helclova@sfrb.cz  
sekretariat@sfrb.cz  
 
Předkladatel: 
RNDr. Jiří Klíma  
ředitel  
odbor politiky bydlení 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Tel. 224 864 398 
jiri.klima@mmr.cz  
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