
VI

Č. Připomínkové 

místo

K části Zásadní/ 

doporučují

cí

Text připomínky Vypořádání Odůvodnění vypořádání

1 MZd § 8 D K § 8 odst. 5 Návrh nařízení vlády

Po dobu splácení úvěru musí být sjednáno pojištění obydlí.

Doporučujeme vyjmenovat, na jaké pojistné události je zapotřebí sjednat pojištění, např. požár, povodeň, vodovodní nebezpečí, apod.

Odůvodnění: Pojištění není unifikované a pojišťovny sjednávají základní pojištění, které však nekryje všechny nejfrekventovanější 

pojistné události. Tyto je zpravidla nutné pojistit doplňkově nad rámec základního pojištění a za příplatek. Dá se tedy očekávat, že 

zájemce z úsporných důvodů půjde cestou nejlevnějšího pojištění. V případě škodní události by se  mohlo následně zjistit, že pojištění 

bylo sice sjednáno, ale nekryje předmětnou událost.

Akceptováno Do textu bude doplněno: 

"Po dobu splácení úvěru musí být sjednáno pojištění obydlí pokrývající nejméně živelní pohromy."

2 MZe § 8 D V ustanovení § 8 jsou uvedeny další podmínky splácení úvěru. Podmínky obsažené v odstavcích 2 až 8 jsou obecné a vztahují se na 

všechny tři typy poskytovaných úvěrů podle § 5 odst. 1 navrhovaného nařízení vlády.

Podmínka v odst. 1 se vztahuje pouze na úvěr poskytnutý na pořízení obydlí výstavbou. Z důvodu systematičnosti a přehlednosti 

právního předpisu doporučujeme tuto podmínku přesunout do § 6 odst. 4, kde jsou uvedeny základní podmínky úvěru na pořízení 

obydlí výstavbou. Máme za to, že podmínky poskytnutí úvěru by měly být uvedeny pokud možno na jednom místě. 

V případě porušení podmínek stanovených v § 6 odst. 4 i podmínky dosud stanovené v § 8 odst. 1 Fond může požadovat okamžité 

splacení úvěru. Tedy ani sankce za nedodržení podmínek není odlišná a není nutné tyto podmínky rozdělovat do dvou paragrafů.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

3 MZe § 8 D Zároveň doporučujeme přeformulovat odůvodnění § 8 (k odst. 1). Obsahem § 8 odst. 1 je podmínka, že výstavba musí být dokončena 

tak, aby kolaudace proběhla nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru. Tato doba však může být v průběhu splácení úvěru 

Fondem prodloužena na žádost příjemce.

Z textu odůvodnění však vyplývá, že lhůta, do kdy má proběhnout kolaudace, je kratší než 3 roky od uzavření smlouvy. Podle 

současného znění odůvodnění pak Fond může na žádost příjemce lhůtu případně prodloužit lhůtu tak, aby kolaudace proběhla 

nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy, nikoli aby byla lhůta delší než 3 roky.

Akceptováno Odůvodnění bude upraveno.

4 MZe Odůvod-nění D  

Doporučujeme v materiálu provést kontrolu interpunkčních znamének, především doplnit čárky v souvětích na straně 3 Odůvodnění a 

na straně 1 a 6 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadu regulace.

Dále doporučujeme provést kontrolu formátování textu, především na straně 5 Odůvodnění.

Akceptováno Kontrola provedena. 

5 MD § 3 D V § 3 odst. 1 písm. b) doporučujeme zvýšit věkový limit dětí tzv. samoživitelů z 6 let na 15 let. Do tohoto věku dítě nemá řádný 

příjem.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky. Věkový limit dítěte bude 15 let.

6 MD § 8 D V § 8 odst. 5 doporučujeme doplnit konkrétní pojistné události (záplava, požár apod.), které musí pokrývat pojištění. Pojistné 

podmínky pojišťoven jsou rozdílné a základní pojištění, které je finančně nejvýhodnější, obvykle zahrnuje jen některé pojistné 

události. 

Akceptováno Bude upraveno dle připomínky 1.

7 MF § 3 D K § 3 odst. 2 písm. b): 

Z důvodu přehlednosti lze doporučit, aby byly orgány veřejné moci rozděleny do bodů podle peněžitého plnění, které spravují, tak 

jako je tomu např. v § 91 odst. 2 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, v § 6h odst. 1 zákona č. 

311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů, nebo v § 39 odst. 1 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizi, ve znění 

pozdějších předpisů. Např. takto: „Úvěr lze poskytnout a) je-li dostatečně zajištěn, b) nemá-li žadatel ke dni podání žádosti o úvěr 

evidován nedoplatek 1. u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky s výjimkou nedoplatku, u 

kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 2. na pojistném a na penále na veřejném zdravotním 

pojištění a 3. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou nedoplatku, u 

kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek a c) nebyl-li žadatel po dobu 3 let před podáním 

žádosti o úvěr v úpadku, není-li v úpadku ke dni podání žádosti o úvěr ani mu úpadek nehrozí, není-li proti žadateli veden výkon 

rozhodnutí, není-li proti žadateli vedeno trestní řízení a nebyl-li odsouzen pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti 

majetku.“. 

Akceptováno 

8 MF § 3 D V dosavadním § 3 odst. 3 písm. d) je užit v souvislosti s případy, kdy úvěr nelze poskytnou, pojem „přeúvěrování“, který je zřejmě 

pojmem bankovní hantýrky, ale nikoli pojmem právním. Za vhodnější považujeme opisný obrat, kdy „Úvěr nelze poskytnout …….c) 

v případě, kdy by jeho peněžní prostředky měly být použity na splátky jiného úvěru.“, a který je užit v čistopisu návrhu – viz níže. 

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu doporučení MF.

Vypořádání připomínek k materiálu:

Návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na modernizaci nebo pořízení obydlí osobami mladšími 36 let
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9 MF § 3 D V předchozím nařízení vlády č. 100/2016 Sb. bylo jasně stanoveno (§ 3, odst. 4), že úvěr nelze poskytnout jinému žadateli, který žije 

v domácnosti s příjemcem úvěru. Toto ustanovení bylo z neznámých důvodů v novém návrhu vypuštěno. Doporučujeme do návrhu 

nařízení vlády toto ustanovení doplnit, případně vysvětlit. 

Akceptováno částečně Písm. a) bude znít "opakovaně stejnému žadateli ani jinému žadateli, který žije v domácnosti s příjemcem úvěru, 

vyjma zletilého dítěte žadatele, nebo sourozence žadatele,", písm. b) se vyškrtne a ostatní se přečíslují.

10 MF § 4 D § 4 odst. 2 písm. k):

Ani z důvodové zprávy není patrné, proč skutečnost, že žadatel o úvěr je tzv. bezdlužný, prokazuje prohlášením samotný žadatel a 

neprokazuje tuto skutečnost potvrzeními vydanými příslušnými orgány, tak jako je tomu v obdobných úpravách napříč právním 

řádem. A to navíc za situace, kdy např. vůči orgánům Finanční správy České republiky nemá Státní fond rozvoje bydlení, coby 

poskytovatel úvěru, prolomenu tzv. daňovou mlčenlivost, a nemůže si tak žadatelem o úvěr tvrzené skutečnosti jakkoliv ověřit. 

Akceptováno Text bude přeformulován: "doklad, že žadatel ke dni podání žádosti nemá evidován nedoplatek"

11 MF Účinnost D Doporučuje stanovit účinnost nařízení vlády fixním datem, nejlépe prvním dnem určitého měsíce. Akceptováno Účinnost bude stanovena na 1. 1. 2019.

12 MF Předkládací 

zpráva

D Tvrzení v předkládací zprávě, že „stávající podpora je stále nedostatečná“ nepovažujeme za pravdivé. Úvěry na bydlení, i přes 

zvyšování úrokových sazeb v současnosti, považujeme stále za dostupné i bez případné státní podpory, o čemž svědčí i setrvalý růst 

poptávky domácností. Nerovnováhy na trhu s bydlením, které by mohly vést ke snížení dostupnosti bydlení (nejen) pro mladé rodiny, 

jsou způsobeny především stranou nabídky, kdy její nedostatek vede zejména v Praze a okolí k růstu cen nemovitostí. Naopak ceny 

nemovitostí v jiných krajích (Karlovarský, Ústecký) vzhledem k převisu nabídky klesají. Doporučujeme toto tvrzení přeformulovat. 

Akceptováno Bude přeformulováno. "Po roční účinnosti upravené podpory bydlení mladých osob lze však konstatovat, že 

stávající podpora je málo účinná." 

13 MF Odůvodnění Z K dopadům na státní rozpočet:

Požadujeme, aby předkladatel v rámci materiálu jasně deklaroval, že dotace poskytnuté Fondem ve formě snížení jistiny úvěru na 

základě navrženého nařízení vlády budou finančně zabezpečeny z rozpočtu SFRB či prostřednictvím dotace z kapitoly 317 – MMR v 

rámci limitu celkových výdajů této kapitoly, tj. bez dalšího požadavku na navýšení výdajů kapitoly z tohoto titulu.

Akceptováno částečně Do  textu Odůvodnění bude doplněno: "Dotace poskytnuté Fondem ve formě snížení jistiny úvěru na základě 

navrženého nařízení vlády budou finančně zabezpečeny prostřednictvím dotace z kapitoly 317, budou nárokovány 

při schvalování rozpočtu na rok 2019 a následující roky." 

14 MF Závěrečná 

zpráva RIA

Z

Zásadně nesouhlasíme s navyšováním zdrojů SFRB a požadujeme příslušné pasáže v textu RIA vypustit (str. 1 „Dodatečným 

zdrojem podpory v případě zvýšeného zájmu o tento druh podpory by mohla být bezúročná půjčka od MF (ČNB).“ a na str. 18 

„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.“). V případě, že SFRB nemá dostatečné prostředky na poskytování této podpory, neměl by předmětný návrh nařízení vlády 

předkládat.

Akceptováno. Bude upraveno: Příslušné pasáže v textu RIA budou vypuštěny.  SFRB zdokladuje, že i bez bezúročné půjčky od 

MF (ČNB) má zajištěny finanční prostředky pro poskytování podpory nejen pro rok 2018, ale také pro následující 

období 2019+, výhledově dojde k transformaci SFRB a zajištění trvalého příjmu. Budou upraveny příslušné 

tabulky v RIA - provede SFRB na základě dlouhodobého výhledu rozpočtu SFRB.

15 MF Závěrečná 

zpráva RIA

Z K závěrečné zprávě RIA: 

Domníváme se, že ZZ RIA komplexně nehodnotí a neanalyzuje situaci na nemovitostním i finančním trhu a zejména nereflektuje 

nezamýšlené dopady. V ZZ RIA nejsou dostatečně vyhodnoceny některé parametry (některé nejsou vyhodnoceny vůbec a obecně 

chybí souvislosti a návaznosti):

• V prvé řadě upozorňujeme, že žádnou podporou financování nelze napravit situaci nedostatku volných a cenově dostupných bytů v 

ČR. 

• Rovněž upozorňujeme, že zhoršené možnosti pořízení bydlení jsou v různých oblastech ČR odlišné. V tomto duchu by tedy měl 

návrh reflektovat různorodý vývoj (rozdílné ceny apod.). Na základě rozdílných situací na nemovitostním trhu lze dojít k závěru, že 

úvěr ve výši 1,2 mil. Kč na pořízení bytu například v Praze (a jiných krajských městech) by byl prakticky nedostatečný a pořízení 

dražšího bytu by nebylo možné. Aby tedy nedocházelo ke zvýhodňování mladých rodin v určitých oblastech ČR, navrhujeme určitou 

diferenciaci na základě průměrných cen (např. dle šetření ČSÚ). 

• Upozorňujeme na arbitrární výběr věkové hranice 36 let. Věkové omezení by mělo být vybráno na základě analýzy různých 

alternativ, která by zvážila například věkový posun osob zakládajících rodinu, prodlužující se věk dožití apod. Obdobně je věk dítěte 

stanoven bez jakékoliv analýzy. 

• Dalším parametrem, který by dle našeho názoru mohl být hodnocen, jsou příjmy osob vzhledem k výši úvěru. 

• Upozorňujeme též, že není vysvětleno nebo zhodnoceno, proč je úroková sazba navazována na tzv. základní referenční sazbu EU a 

nikoliv na sazbu používanou v ČR. Vývoj ČR a EU je v některých případech rozdílný (například rozdílná nezávislá měnová politika 

centrálních bank, rozdílný vývoj ekonomik apod.). Z tohoto důvodu by bylo vhodné navázat úrokovou sazbu na českou referenční 

sazbu (např. sazbu vyhlašovanou ČNB zvýšenou o určitý počet bazických bodů).

• V ZZ RIA není zhodnocena potřebná doba SFRB k vyřízení úvěru, která může hrát důležitou roli při čerpání úvěru. Do hodnocení 

tedy navrhujeme uvést průměrné, minimální a maximální lhůty od počátku sjednání až k poskytnutí peněz z již realizovaných úvěrů a 

porovnat tyto lhůty se stavem u obchodních bank. 

• Upozorňujeme, že není běžné, aby úroková sazba úvěru na pořízení nemovitosti byla konstantní až do doby splatnosti úvěru. 

Obchodní banky zpravidla nabízejí několikaletou fixaci, která zaručuje bance určitou reakční dobu na úpravu podmínek úvěru dle 

situace na trhu. Zároveň však fixace chrání osoby čerpající úvěr v případě negativního vývoje na trhu. Výše zmíněná pevná sazba na 

celou dobu úvěru by tak nereflektovala změny na trhu (tj. mohla generovat úrokové riziko pro SFRB či stát se nekonkurenceschopnou 

v případě opačného vývoje sazeb), ale též by vytvářela diskriminující rozdíly mezi osobami, které by se financovaly tržně a těmi, kteří 

by využívaly financování přes SFRB. Financování bydlení přes SFRB by mělo být navrženo tak, aby nepokřivovalo trh. Současně je 

vhodné mít na paměti tzv. ekonomický životní cyklus, kdy na počátku produktivního věku osob jsou obecně výdaje vyšší než příjmy, 

Akceptováno částečně RIA bude upravena - ad 1. a 2. Předložený návrh neřeší nedostatek volných a cenově dostupných bytů, ale 

podporu stabilizace mladých v oblastech, kde jsou ceny nemovitostí relativně nízké, případně výstavbu domů a 

bytů s nižšími náklady. Podpora není zaměřena na oblasti s vysokou cenou nemovitostí, což by mohlo táhnout 

ceny ještě výše.  ad 3)  Věk mladých do 36 let je standardně počítán jak v ČR, tak i v jiných zemích EU. Věk 

dítěte (15 let) byl přijat na základě připomínky z mezirezortního připomínkového řízení, původní 6 let byl 

stanoven s ohledem na počátek školní docházky a obvyklé zapojení obou rodičů do zaměstnání. ad 4) SFRB v 

rámci vnitřních kritérií hodnotí schopnost splácet, částka úvěru je navržena jako maximální, SFRB může použít 

institut spoludlužníka, případně ručitele nebo omezit výši poskytnutého úvěru s ohledem na schopnost splácet. Ad 

5) Jedná se o základní referenční sazbu EU pro Českou republiku, bude vysvětleno v RIA. ad 6) potřebná doba - 

30 dní 7) fixace bude pětiletá (v souladu s připomínkou ČNB).
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16 MF Závěrečná 

zpráva RIA

D V ZZ RIA v definici problému je uvedeno, že cílem návrhu je pomoc mladým rodinám. Následně je však jako kvalifikovaná osoba 

brána pouze osoba v manželství a registrovaném partnerství. Z důvodu konzistence navrhujeme připojit i větu o tom, že podporovány 

jsou i osoby mimo tyto svazky, ovšem žijící spolu a vychovávající dítě/děti. 

Akceptováno Text byl doplněn "výraznou pomocí v případě jednotlivce, který má v péči dítě".

17 MF Závěrečná 

zpráva RIA

D ZZ RIA by měla obsahovat všechny možnosti podpory pro daný cíl (tj. podpora bydlení mladých rodin s dětmi) a nejen pouze (bez 

jakékoli analýzy zvolenou) alternativu k tržnímu financování, tj. úvěr od SFRB. Dalšími variantami by pak mohlo být hrazení 

úrokových nákladů nad určitou hranici nebo možnost přeúvěrování již existujícího komerčního úvěru (které je v návrhu bez analýzy 

předkladatem vyloučeno). 

Akceptováno Text byl rozšířen "Pro přehlednost uvádíme, že varianta úrokové dotace k hypotečním úvěrům nebyla zvažována z 

důvodu vysokých nákladů na jeho administraci i na celkové mandatorní výdaje státu, pro kterou došlo k jejímu 

zrušení přijetím nv č. 100/2016 Sb.

Varianta přeúvěrování stávajících komerčních úvěrů je vyloučena z důvodu nedostatečných prostředků SFRB. " 

18 MF Závěrečná 

zpráva RIA

D Dále upozorňujeme, že nepokládáme za dostatečnou ilustraci současné situace pomocí grafů a dat ze Zprávy o finanční stabilitě, která 

se zaměřuje pouze na finanční stabilitu, nikoli na vývoj nemovitostního trhu v ČR a hodnocení dostupnosti bydlení apod. 

Doporučujeme využít například data Českého statistického úřadu (včetně časopisu Statistika a my - 09/2017) nebo data výzkumu 

Household Finance and Consumption Network (HFCN) z ECB. 

Akceptováno Text RIA bude doplněn tabulkou a následujícím textem: Průměrný růst indexu cen nemovitostí (House Price 

Index – HPI) v Evropské unii v 1. čtvrtletí 2017 dosáhl 4,5 % a podobně jako v Česku zrychluje (ve stejném 

období minulého roku činil 3,0 %). Zrychlující se růst indexu cen nemovitostí v naší zemi je nejvyšší ze všech 

členských států Evropské unie již od 4. čtvrtletí roku 2016, kdy meziroční tempo růstu překonalo 10 %. V 1. 

čtvrtletí 2017 pak dosáhlo růstové tempo 12,7 %.

19 MF Závěrečná 

zpráva RIA

D V bodě 1.2.3 se uvádí „Z uvedeného počtu uzavřených smluv vyplývá, že podpora vymezené skupiny mladých lidí byla velice žádaná 

a úspěšná.“ Počet schválených smluv na výstavbu či pořízení bydlení od dubna 2016 činí 17 v celkovém objemu 10 mil. Kč (údaje v 

tabulce tamtéž), o žádanosti a úspěšnosti tedy lze pochybovat. Doporučujeme uvedené tvrzení přeformulovat či jednoznačně vymezit 

k čemu se tvrzení vztahuje.

Akceptováno Text byl doplněn o informaci "podle nařízení vlády č. 616/2004 Sb."

20 MF Závěrečná 

zpráva RIA

D V bodě 2. – Návrh variant řešení je u nulové varianty (stávající nařízení) chybně uvedeno, že úroková sazba činí u NV 100/2016 Sb. 

RSEU + 1 % ročně, správné znění je RSEU + 1–2 % ročně. 

Akceptováno Text byl upraven. 

21 MF Závěrečná 

zpráva RIA

D Ve výčtu forem podpory bydlení (bod 1.3) chybí doplatek na bydlení. Akceptováno Text byl upraven.

22 MF Závěrečná 

zpráva RIA

D V závěrečné zprávě RIA bodě 1.3.3 se uvádí, že „Pokud by byly úvěry na pořízení vlastního bydlení poskytovány SFRB se 

zvýhodněnou úrokovou sazbou došlo by ke zvýšení příjmů do státního rozpočtu.“ Tím je myšleno případné snížení daňové úlevy 

oproti situaci, kdy by alternativně došlo ke snížení daňového základu z titulu zápočtu úroků na hypotečním úvěru. Toto zvýšení je ale 

pouze virtuální s ohledem na jiné zaměření těchto úvěrů, které je ostatně v jiných částech materiálu deklarováno. Doporučujeme 

tvrzení vypustit.

Akceptováno Text byl upraven. 

23 MF Legislativně 

technické

D Konstatujeme, že předložený návrh je značně nepřehledný a vykazuje rezervy zejména v systematice, kterou je třeba podřídit obsahu 

jednotlivých ustanovení. Ta jsou v některých případech značně rozsáhlá, jednotlivé paragrafy jsou mnohdy obsahově složité a 

vyžadovaly by v zájmu přehlednosti rozdělit na více paragrafů, opatřených skupinovými nadpisy. Některá písmena, např. v § 3 odst. 2 

písm. b), nebo v § 3 odst. 3 písm. e), je vhodné rozdělit do bodů. 

Akceptováno částečně. Text byl částečně upraven.

24 MF Legislativně 

technické

D V celém návrhu nařízení vlády včetně jeho názvu je třeba dodržovat logiku § 3 odst. 1 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu 

rozvoje bydlení, tj. nejprve hovořit o pořízení obydlí, a teprve potom o jeho modernizaci. To vyžaduje záměnu těchto pojmů v § 1, 

úpravy v § 2, dále např. v § 6, 7 odst. 2 a na řadě dalších míst. Tato záměna je důvodná i věcně, protože prvotní je pořízení obydlí, a 

teprve potom jeho případná modernizace. 

Neakceptováno. Jsme toho názoru, že uvedené pořadí v citovaném zákoně není nikterak závazné, nadto změna uvedeného pořadí 

nemá a nemůže mít žádné věcné dopady. Nejsme toho názoru, že by navrhovaná změna byla důvodná i věcně, 

neboť úvěr na modernizaci obydlí může být poskytnut, aniž by před tím byl poskytnut úvěr na pořízení obydlí a 

tyto dva důvody k poskytnutí úvěru spolu tudíž nesouvisí, resp. nemusí vůbec souviset.

25 MF Legislativně 

technické

D Doporučujeme z uvozovací věty návrhu vypustit zaváděnou legislativní zkratku „(dále jen „zákon“)“, protože ta se vyskytuje v dalším 

textu pouze jednou, konkrétně v dosavadním § 7 odst. 8. Proto je tam třeba hovořit o zákonu o Státním fondu rozvoje bydlení, a zde 

zaváděnou legislativní zkratku vypustit. 

Částečně akceptováno.  Text bude upraven. V textu bude uveden celý název zákona, který je širší, než v připomínce uvedený název 

(zákon nemá zkrácený název).

26 MF Legislativně 

technické

D V § 2 nedoporučujeme zavádět v písmenu b) legislativní zkratku „(dále jen „výstavba“)“, protože s ohledem na použitou rozlučovací 

spojku „anebo“ dochází ke zkrácení pojmu „změna jiné stavby nebo její části na obydlí“, ačkoli záměrem předkladatele je zjevně takto 

zkrátit všechny pojmy, užité v tomto ustanovení. Doporučujeme proto užít tyto pojmy souřadně, tj. bez zavádění legislativní zkratky, a 

tam, kde se má na mysli výstavba rodinného domu (z povahy věci je jasné, že jde o novostavbu, a proto je možné slovo „novostavba“ 

vypustit), tento pojem použít pouze v dosavadním § 8 odst. 1, kde za slovo „výstavbou“ doporučujeme vložit slova „rodinného 

domu“. 

Vysvětleno. Ustanovení bylo přeformulováno.

27 MF Legislativně 

technické

D V zájmu věci jsme předložený návrh nařízení vlády podrobili celkové legislativní revizi z výše uvedených hledisek a zapracovali do 

čistopisu návrhu nařízení vlády, které přikládáme jako přílohu k dalšímu pracovnímu využití. Jedná se o doporučující legislativně 

technické připomínky, které však mohou podle našeho názoru podstatně přispět zejména ke zvýšení formální úrovně návrhu. 

Akceptováno částečně. Přiložený text byl v některých částech využit a překlopen do návrhu.
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28 MSp Obecně Z Předložený návrh nařízení vlády sjednocuje podmínky pro čerpání peněžních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení, jež jsou 

dnes obsaženy jednak v 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, 

jednak v nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí 

osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let, jejichž derogace je rovněž navrhována.

Z odůvodnění předloženého návrhu se k nutnosti navržené změny vztahuje toliko konstatování, že k úpravě dochází, jelikož 

„[d]osavadní podpora mladých není plně využívána“ (bod A obecné části odůvodnění). S ohledem na uvedené konstatování 

považujeme za nedostatečně odůvodněný návrh podmínek pro čerpání peněžitých prostředků, a to především s ohledem na 

skutečnost, že základní kritéria pro stanovení osob oprávněných podat žádost zůstávají bez jakéhokoliv odůvodnění, resp. 

vyhodnocení stávajícího stavu, nedotčena. Právě takovéto vyhodnocení lze přitom s ohledem na shora konstatované deficity stávající 

úpravy považovat 

za nutné.      

Požadujeme proto dopracovat odůvodnění návrhu nařízení vlády o zhodnocení stávající úpravy a o podrobné odůvodnění, proč byly 

zachovány stávající podmínky pro čerpání peněžních prostředků, když se současně konstatuje „nevyužívání“. 

Akceptováno částečně - 

vysvětleno. 

Bude doplněno v odůvodnění.      Nefunkčnost stávající podpory je zapříčiněna zejména koncipováním podpory 

jako doplňkového úvěru, což klade nároky na vysoké zajištění - zejména ručitele.   Zvýšení částky povede k 

vyššímu zájmu o úvěry, které mohou být zajištěny nemovitostí.        

29 MSp § 2 D  K § 2 písm. b)

Zahrnutí podmínky vlastnického práva k věci považujeme v případě poskytnutí úvěru za účelem modernizace bydlení za nevhodné. S 

ohledem na podmínku stanovenou v § 8 odst. 3 větě první návrhu nařízení vlády považujeme za vhodnější, aby bylo poskytnutí 

uvedeného úvěru podmíněno tím, že žadatel bude po dobu splácení úvěru, popřípadě i po dobu delší, modernizované bydliště užívat. 

Právním titulem pro jeho užívání přitom nemusí nutně být vlastnické právo k danému obydlí.

Doporučujeme proto ustanovení přepracovat ve smyslu předestřené argumentace.     

Neakceptováno. Úvěr nebude sloužit k provedení oprav, rekonstrukcí a modernizací jiných objektů nežli bytů ve vlastnictví 

žadatele o úvěr. Navíc v případě nájemního bydlení by se situace výrazně komplikovala, protože ve většině 

případů by šlo pouze o drobné opravy a úpravy, které řeší jiný právní předpis.

30 MSp § 2 Z  K § 2 písm. c) bod 2

Pojem „koupě obydlí“ považujeme za nepřesný a nejasný. Za prvé, v případě pořízení obydlí nebude v řadě případů předmětem 

koupě rodinný dům jakožto obydlí ve smyslu § 2 písm. a) návrhu nařízení vlády, nýbrž nemovitá věc – pozemek – ve smyslu § 498 

odst. 1 občanského zákoníku. V tomto ohledu lze uvedené vymezení považovat za nepřesné. Za druhé, podle § 2 písm. b) lze peněžní 

prostředky použít rovněž na modernizaci obydlí, pokud je „ve spoluvlastnictví žadatele“. V případě koupě však není jasné, zda lze z 

peněžitých prostředků Státního fondu rozvoje bydlení financovat rovněž koupi spoluvlastnického podílu na nemovité věci, resp. bytu, 

či zda nikoliv. 

Požadujeme proto uvedené ustanovení upřesnit ve smyslu shora uvedených argumentů. 

Akceptováno §2 bude doplněn  do následujícího znění: Pro účely tohoto nařízení se rozumí … c) pořízením obydlí 1. výstavba 

novostavby rodinného domu, změna stavby nebo její části na obydlí (dále jen "výstavba"), 2. koupě obydlí, 3. 

koupě nemovitosti, jejíž součástí je rodinný dům.

31 MSp § 3 Z K § 3 odst. 1 písm. a) 

Podmínku, aby žadatel „žil v manželství nebo registrovaném partnerství“ považujeme 

za nevhodnou a neopodstatněnou. Uvedené formální statusy nemají vliv na potřebu zajištění bydlení. Neexistuje důvod, proč by úvěr 

neměl být poskytnut i žadateli, který žije s druhem 

či družkou nesezdán či žadateli, který žije sám. Navrhovaná podmínka neodpovídá společenské realitě, kdy je obvyklé, že partneři 

zakládají rodiny, resp. formalizují svůj vztah manželstvím 

či registrovaným partnerstvím teprve po zajištění přiměřených bytových potřeb. Zároveň je běžné, že lidé zakládají faktické rodiny i 

mimo režim manželství. Cílová skupina, tj. mladé rodiny, mnohdy nežijí v manželství a není zde důvod, proč by v souvislosti se 

získáním úvěru měli lidé do manželství vstupovat. Odůvodnění návrhu o zvolených kritériích mlčí.

Vymezení základní podmínky odvíjející se od manželství (resp. registrovaného partnerství) tedy považujeme za nahodilou a 

nesouvisející s cílem návrhu. Požadujeme tedy upravit ustanovení tak, aby podmínku představovala jen věková hranice (a následně 

upravit i další související ustanovení návrhu).

Vysvětleno. Vysvětlení bude doplněno do RIA v tom smyslu, že: SFRB disponuje omezenými finančními prostředky, cílovou 

skupinou jsou zejména mladé rodiny definované občanským zákoníkem, aby nedocházelo k diskriminaci z důvodu 

pohlaví, jsou do cílové skupiny zařazeni i registrovaní partneři. Do cílové skupiny patří i mladé osoby pečující o 

dítě, které nedosáhlo věku 15 let, tj. rodina s osamělým rodičem.

32 MSp § 3 Z  K § 3 odst. 1 písm. b)

V návaznosti na předcházející připomínku požadujeme bez náhrady vypustit § 3 odst. 1 

písm. b) návrhu zákona, podle něhož lze úvěr poskytnout rovněž žadateli, který nežije v manželství či registrovaném partnerství, 

avšak „trvale pečuje o dítě, které nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 6 let“.  

Nad rámec uvedeného požadavku dále konstatujeme, že hranici šesti let věku dítěte považujeme za arbitrární. Není zřejmé, proč by 

měla úvěr získat osoba, která trvale pečuje o pětileté dítě, 

a nikoliv osoba pečující o dítě ve věku šesti let. Pro případ zachování ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) proto požadujeme z písm. b) bez 

náhrady vypustit slova „, které nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 6 let“. 

Částečně akceptováno. Text bude upraven. Věk dítěte bude určen na 15 let.

33 MSp § 3 Z K § 3 odst. 2 písm. a) 

Podle uvedeného ustanovení lze úvěr poskytnout „je-li dostatečně zajištěn“. Upozorňujeme, 

že není zřejmé, co se myslí dostatečným zajištěním úvěru. Požadujeme proto uvedené ustanovení upřesnit.

Akceptováno Text bude upraven: "a) prokáže-li žadatel schopnost úvěr splácet, b) je-li dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho 

nesplacené výše a".

Doplněno do odůvodnění: forma zajištění: zástava nemovitosti, v případě úvěrů na modernizaci lze i dohodou o 

ručení.
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34 MSp § 3 § 4 Z K § 3 odst. 2 písm. c) a § 4 odst. 2 písm. l) 

i) Podle uvedených ustanovení lze úvěr poskytnout, „nebyl-li žadatel po dobu 3 let před podáním žádosti o úvěr v úpadku“, resp. 

„není-li v úpadku ke dni podání žádosti o úvěr ani mu úpadek nehrozí“. Upozorňujeme, že úpadek je faktický stav (viz § 3 odst. 1 

insolvenčního zákona), přičemž věrohodnost a správnost prohlášení žadatele o tom, 

že nebyl v posledních třech letech v úpadku, je jen obtížně verifikovatelná. Doporučujeme proto vázat podmínku, resp. na ní 

navazující prokázání jejího splnění, na skutečnost, 

že v posledních třech letech nebylo vydáno rozhodnutí soudu o úpadku žadatele.     

ii) Nesouhlasíme s tím, aby úvěr nebylo možné poskytnout žadateli, proti němuž je „vedeno trestní řízení“. Za prvé, ve vztahu k 

trestnímu řízení upozorňujeme, že uvedený výraz lze považovat za nepřesný, jelikož proti osobě lze vést trestní stíhání, kdy právě v 

rámci rozhodnutí o zahájení trestního stíhání je vymezena osoba jako obviněný (srov. § 106 

odst. 1 trestního řádu). Trestní řízení představuje pojem širší, zahrnující rovněž fázi před zahájením stíhání konkrétní osoby. Za 

druhé, uvedenou podmínku považujeme za zjevně nepřiměřenou v porovnání se skutečností, že návrh omezuje poskytnutí úvěru 

toliko v případech, kdy byl žadatel odsouzen „pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku“, nikoliv však pro jiné 

trestné činy. Není zřejmé, z jakého důvodu by mělo být překážkou pro poskytnutí úvěru např. trestní stíhání pro podezření ze 

spáchání trestného činu šíření nakažlivé nemoci zvířat z nedbalosti, pakliže pravomocné odsouzení za týž trestný čin obdobnou 

překážku nepředstavuje. Uvedené ustanovení nadto představuje neopodstatněný zásah do presumpce neviny. 

Požadujeme proto uvedenou podmínku z návrhu bez náhrady vypustit.

Akceptováno. Požadovaná ustanovení budou vypuštěna.

35 MSp § 3 § 4 D iii) Návrh po našem soudu nedostatečně rozlišuje mezi závažností jednotlivých trestných činů, když obecně stanovuje zákaz 

poskytnutí úvěru žadateli, který byl odsouzen pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku. Máme za to, že by úprava 

měla zejména v případě majetkové trestné činnosti diferenciovat mezi úmyslnými 

a nedbalostními trestnými činy, resp. mezi případy, kdy byl žadatel odsouzen k trestu odnětí svobody, a kdy nikoliv. Doporučujeme 

proto zvážit další diferenciaci uvedeného kritéria. 

Neakceptováno. Domníváme se, že taxativní vymezení by bylo omezující.

36 MSp § 3 Z K § 3 odst. 3 písm. c) 

Upozorňujeme, že pojem „přeúvěrován“ český právní řád nezná, tj. s ním nelze spojit žádný obsah. Požadujeme proto přepracovat 

dané ustanovení tak, aby z něj explicitně plynul jím sledovaný úmysl. 

Akceptováno. Úprava bude provedena v souladu s návrhem připomínky MF-  „Úvěr nelze poskytnout …….c) v případě, kdy by 

jeho peněžní prostředky měly být použity na splátky jiného úvěru.“

37 MSp § 3 D  K § 3 odst. 4 

Ačkoliv pravidlo, podle něhož nelze úvěr poskytnout, je-li žadatel vlastníkem jiného obydlí, 

co do obsahu nikterak nerozporujeme, považujeme jej ve vztahu k dalším ustanovením návrhu nařízení vlády za sporné. Pravidlo totiž 

nepočítá s možností, že vlastníkem jiného obydlí může být manžel, resp. partner žadatele. Podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. b) 

návrhu nařízení vlády přitom však nelze úvěr žadateli poskytnout v případě, že byl již poskytnut manželovi 

či partnerovi žadatele. S ohledem na účel návrhu nařízení vlády považujeme za vhodné obdobně upravit i podmínku stanovenou v § 3 

odst. 4. 

Dále upozorňujeme, že se navržené pravidlo vztahuje pouze některé situace, kdy žadatel, příp. jeho manžel, již obydlí má. Lze 

například uvažovat situaci, kdy je vlastníkem obydlí právnická osoba, jejímž jediným společníkem je žadatel, popřípadě situaci, kdy 

má žadatel k obydlí zřízenu služebnost. Má-li být účelem ustanovení podmínit poskytnutí úvěru tím, že žadatel nemá obydlí, 

považujeme za vhodné vyjádřit tuto skutečnost obecnější definicí.  

Akceptováno.  Text bude upraven: Úvěr na pořízení obydlí nelze poskytnout žadateli,  který je v době podání žádosti o úvěr 

vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí nebo členem bytového družstva, který je současně nájemcem družstevního 

bytu, nebo jehož manžel či registrovaný partner je v době podání žádosti o úvěr vlastníkem či spoluvlastníkem 

obydlí nebo členem bytového družstva, který je současně nájemcem družstevního bytu.

38 MSp § 3 § 4 D K § 3 odst. 7 a § 4 odst. 2 písm. n) 

Považujeme za sporné, zda je možné pokládat podporu ve formě poskytnutí peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na 

modernizaci či pořízení bydlení za veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie [srov. výjimku dle 

čl. 107 odst. 2 písm. a) téže Smlouvy]. Doporučujeme proto uvedená ustanovení z návrhu vypustit.   

Dále upozorňujeme, že lze pojem „hospodářská činnost“ považovat v daném kontextu 

za nevhodný, když zaměňuje výše uvedený pojem s pojmem „hospodářská soutěž“. Pro případ ponechání uvedených ustanovení v 

návrhu nařízení vlády proto doporučujeme v obou ustanoveních slova „hospodářské činnosti“ nahradit slovy „podnikání“.  

Neakceptováno Text ponecháme v tomto znění s ohledem na jednotnost terminologie užívané v ostatních předpisech SFRB.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZ2K643K)



39 MSp § 4 D Podle § 4 odst. 2 písm. d) by měl žadatel k žádosti připojit „rozsudek soudu o svěření dítěte do péče žadatele, není-li žadatel rodičem 

dítěte“. Z citovaného ustanovení tedy plyne, že by měl být úvěr poskytnut toliko rodiči, popř. osobě, jíž bylo dítě svěřeno do péče. 

Upozorňujeme, 

že uvedené ustanovení odporuje § 3 odst. 1 písm. b) návrhu nařízení vlády, podle něhož by měl být úvěr poskytnut osobě, která 

„trvale pečuje o dítě“. Skutečnost, že někdo trvale pečuje 

o dítě, nutně nesouvisí s tím, zda je jeho rodičem, popřípadě že mu bylo dítě do péče svěřeno rozhodnutím soudu. O dítě naopak často 

pečuje i manžel rodiče dítěte, jež s dítětem žije v jedné domácnosti. Navržená podmínka by však znemožnila tomuto manželovi 

úspěšně požádat 

o úvěr. Doporučujeme proto uvedenou podmínku bez náhrady vypustit, popřípadě podmínit udělení úvěru prokázáním faktické péče o 

dítě.   

Akceptováno Písm. d) bude vypuštěno.

40 MSp § 4 D K § 4 odst. 2 písm. m) 

Institut „příslib pojišťovny o budoucím uzavření smlouvy o pojištění“ právní řád nezná, přičemž není ani známá praxe, že by 

pojišťovny takovýto příslib vydávaly. Doporučujeme proto uvedenou podmínku z návrhu bez náhrady vypustit. 

Akceptováno Dotčený text bude vypuštěn. Nově bude písmeno znít "vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom, že obydlí 

se nenachází v záplavovém území, nebo v případě, že se obydlí nachází v záplavovém území, souhlasné 

stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu".

41 MSp § 4 D K § 4 odst. 2 písm. g) 

Předmětné ustanovení je třeba s ohledem na jeho návětí upravit, jelikož žádost nemůže obsahovat právní vztah, ale toliko doklad o 

existenci právního vztahu.  

Neakceptováno Právní vztah se bude prokazovat vždy dokladem, jak je uvedeno i v odůvodnění.

42 MSp § 6 D K § 6 odst. 1 

Není zřejmé, jakým způsobem by měl žadatel prokázat, že je schopen úvěr splácet. Ustanovení tak de facto zakládá absolutní, ničím 

neomezenou, diskreční pravomoc Fondu. Uvedenou podmínku lze nadto považovat za nadbytečnou, jelikož podle § 4 odst. 2 písm. e) 

návrhu nařízení vlády by měl žadatel doložit rovněž způsob zajištění úvěru. Doporučujeme proto uvedenou podmínku bez náhrady 

vypustit. 

Neakceptováno. Vysvětlení:   Hodnocení schopnosti klienta splácet má SFRB stanoveno vnitřním předpisem. Hodnocení 

schopnosti klienta splácet provádí Fond v systému správy úvěrů, kde na základě žadatelem doložených  příjmů a 

výdajů celé domácnosti žadatele vyhodnocuje, zda je splněna podmínka dostatečných finančních zdrojů pro 

splácení úvěru. Systém je nastaven tak, aby byla odečítána životní minima na jednotlivce, dítě, domácnost, jejichž 

výše je stanovena zákonem. Zahrnutí způsobu posuzování schopnosti klienta splácet do příslušného NV je dle 

našeho názoru nadbytečné.

43 MSp § 6 Z  K § 6 odst. 3 písm. c), odstavci 4 písm. c), odstavci 5 písm. c) 

Podle shora uvedených ustanovení lze úvěr poskytnout s tím, že „příjemce vrátí na výzvu Fondu bezodkladně nevyčerpaný zůstatek 

úvěru“. Konstatujeme, že nařízení vlády nestanovuje podmínky, za kterých může Státní fond rozvoje bydlení takovouto výzvu 

uplatnit. Požadujeme proto návrh dopracovat o explicitní stanovení situací, za kterých může Státní fond rozvoje bydlení vyzvat 

příjemce k vrácení nevyčerpaného zůstatku úvěru.

Akceptováno Bude vždy vypuštěno písmeno c).

44 MSp § 8 Z  K § 8 odst. 3 

Není zjevné, jaké situace lze subsumovat pod vážné důvody, pro něž může Státní fond rozvoje bydlení prominout podmínku, aby dítě, 

jehož je příjemce úvěru samoživitelem, mělo do nabytí zletilosti bydliště v obydlí příjemce. Zároveň upozorňujeme, že v mnoha 

případech nemusí být na vůli příjemce, zda dítě bude mít bydliště v místě obydlí příjemce. Žádáme proto uvedenou podmínku 

přepracovat ve smyslu uvedených argumentů.

Akceptováno Poslední dvě věty budou vypuštěny. 

45 MSp § 8 Z  K § 8 odst. 4 

Není zřejmé, z jakého důvodu by měl mít Státní fond rozvoje bydlení diskreční pravomoc rozhodovat o převzetí závazku v případech, 

kdy jsou splněny podmínky normované v písmenech a) až b) uvedeného odstavce, když ve všech uvedených případech zůstávají 

zachovány důvody, pro které byl úvěr poskytnut. Požadujeme proto uvedené ustanovení přeformulovat tak, aby v případech 

uvedených v písmenech a) a b) uvedeného ustanovení Fond obligatorně vyslovoval souhlas s převzetím závazku, pakliže osoba, která 

závazek přejala, splňuje podmínky pro poskytnutí úvěru.

Akceptováno Akceptováno.

Odst. 4 bude znít: „Pokud dojde k přechodu vlastnického práva k obydlí v době, kdy úvěr není splacen, bude Fond 

souhlasit s převzetím úvěru, pokud a) obydlí slouží jako bydliště nezletilého dítěte, o které zůstavitel trvale 

pečoval a nabyvatel o něj trvale pečuje do doby jeho zletilosti,

b) nabyvatelem je nezletilé dítě, o které zůstavitel trvale pečoval a závazek převezme osoba, která o něj trvale 

pečuje, anebo c) nabyvatelem je manžel nebo registrovaný partner zůstavitele.

Dále bude vložen nový odst. 5, který bude znít:

„Pokud dojde k přechodu vlastnického práva k obydlí v době, kdy úvěr není splacen, na jiného nabyvatele než 

uvedeného v odst. 4, může Fond souhlasit s převzetím úvěru nabyvatelem.“ 

Ostatní odstavce § 8 se přečíslují.

46 MSp § 8 Z  K § 8 odst. 7 písm. c) 

V návaznosti na předchozí připomínku požadujeme z působnosti uvedeného ustanovení vyjmout § 8 odst. 4. 

Akceptováno. Text bude upraven. Místo "odstavců 1 až 6" bude nahrazeno "podle odstavců 1,2,3,5,6."

47 ÚVČR-KOM Obecně D Z odůvodnění návrhu není nijak zřejmé, na základě jakých kritérií byly stanoveny věkové hranice pro žadatele (36 let) a dítě, o které 

žadatel pečuje (6 let). Poskytování prostředků z fondu je tak otevřeno pouze ve vztahu k určité kategorii osob, přičemž bez bližšího 

zdůvodnění může tato úprava vyvolávat otázky o možné diskriminaci na základě věku či pohlaví. Nutno vyjasnit.

Akceptováno částečně. Věk zvýšen na 15 let.
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48 ÚVČR-KOM § 4 D K § 4 odst. 2 písm. a):

Požadavek uvést v žádosti adresu trvalého pobytu se může z hlediska práva EU jevit jako diskri-minační vůči občanům jiných 

členských států, kteří nemají na území České republiky trvalý pobyt ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů resp. zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákona o evidenci obyvatel). Žádáme proto vyjasnit, co je míněno adresou trvalého pobytu, případně změnit 

formulaci ustanovení tak, aby z osobní působnosti nařízení nemohli být vyloučeni příslušníci jiných členských států, kteří nemají 

adresu trvalého pobytu na území ČR.

Akceptováno Text bude upraven.  § 4 odst. 2 písm. a) bude znít: "jméno, adresa bydliště a datum narození žadatele,".

49 ÚVČR-KOM Odůvodnění D S ohledem na poskytování podpor v režimu de minimis postrádáme v obecné části odůvodnění návrhu (zhodnocení souladu s právem 

EU) zohlednění některých aspektů, které se k režimu podpor malého rozsahu vztahují.  

Budou-li finanční prostředky poskytovány v režimu podpory malého rozsahu, je potřeba dodržet všechny povinnosti poskytovatele 

podle nařízení de minimis a také podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory. Současně musí 

podpora de minimis splňovat požadavky tzv. transparentní podpory, jejíž podmínky jsou pro jednotlivé formy podpor stanoveny v čl. 4 

nařízení č. 1407/2013. 

Předkladatel by měl současně zohlednit pravidla kumulace (čl. 5 nařízení č. 1407/2013), podle kterých není možné podporu de 

minimis kumulovat s jinou podporou de minimis, pokud by touto kumulací došlo k poskytnutí vyšší než stanovené míry podpory. 

Rovněž platí, že nelze kumulovat podporu de minimis se státní podporou na tytéž způsobilé náklady, pokud by taková kumulace vedla 

k překročení příslušných hodnot podle nařízení o blokových výjimkách.

Požadujeme doplnit odůvodnění tak, aby uvedené bylo vyjasněno.

Akceptováno - 

vysvětleno

Bude upraveno znění bodu „C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s akty práva Evropské unie“ v části 

IV. Odůvodnění předloženého materiálu. 

Nově bude bod C. znít:

Předložený návrh nezapracovává právo Evropské unie, návrh nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské 

unie. V případě využití bytu pouze pro vlastní bydlení nezakládá předložené nařízení vlády veřejnou podporu. V 

případě, že je byt souběžně s bydlením užíván i pro podnikání zajistí poskytovatel podpory postup v souladu s 

podmínkami zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o 

podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů (§ 3a Evidence podpor malého rozsahu atd.) a v 

souladu s podmínkami přímo použitelného předpisu 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 (zajištění 

transparentnosti podpory podle Článku 4 – Výpočet hrubého grantového ekvivalentu - úroková sazba pro fyzické 

osoby podnikající nižší než základní referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku 

podle bonity žadatele a zajištění úvěru, pravidla kumulace podpory podle Článku 5 - Kumulace, podporu de 

minimis nelze kumulovat s jinou podporou de minimis, pokud by touto kumulací došlo k poskytnutí vyšší než 

stanovené míry podpory, nelze kumulovat podporu de minimis se státní podporou na tytéž způsobilé náklady, 

pokud by taková kumulace vedla k překročení příslušných hodnot podle nařízení o blokových výjimkách, atd.).

50 ČNB Obecně D Materiál v předkládací zprávě uvádí, že úprava stanovená „Nařízením“ z roku 2016 nefunguje, mladí lidé ani jejich financující banky 

tuto podporu nepožadují, a proto je třeba její podmínky upravit, aby byla atraktivnější. Pokud nějaká podpora nefunguje a není v 

podstatě žádný zásadní důvod ji takto poskytovat, bylo by vhodným řešením tuto podporu zrušit. Nově navrhované řešení neobsahuje 

žádné zásadní změny, které by této podpoře daly větší smysl.

Návrh si klade za cíl mj. zvýšení dostupnosti pořízení vlastního odpovídajícího bydlení pro cílovou skupinu mladých lidí 

prostřednictvím poskytnutí výhodného dodatkového úvěru. Zkušenosti z jiných vyspělých zemí nicméně dokladují, že státní podpory 

spočívající ve vytváření podnětů pro mladé domácnosti pořizovat si vlastnické bydlení na úvěr zpravidla cíl zlepšení dostupnosti 

neplní. Beneficienty těchto podpor jsou spíše developeři, realitní agenti, úvěrové instituce apod. Důvodem je to, že lepší dostupnost 

úvěrů k financování bydlení se promítne do cen nemovitostí nově stavěných i existujících, a domácnosti si tak v důsledku berou vyšší 

úvěry a jsou po delší dobu vystaveny zvýšené dluhové službě. A jelikož je dostupnost bydlení z finančního hlediska definována jako 

poměr cen bydlení a příjmů, mohou tyto podpory dostupnost v konečném důsledku naopak zhoršovat. Materiál také uvádí, že cílem je 

umožnit pořízení bydlení i při nedostatečně vysokých úsporách, což se jeví jako problematické a zakládá budoucí rizika pro žadatele i 

poskytovatele úvěrů.

Akceptováno částečně.  V případě úvěrů poskytnutých podle tohoto nařízení vlády se nejedná o doplňkové úvěry. Doplnit chybějící 

finanční prostředky bude žadatel o úvěr muset doplnit z vlastních zdrojů.                       Vypuštěn § 5, odst. 2.  V 

současné době je SFRB bez dodatečného příjmu, tj. své prostředky může užívat pouze na návratné finanční 

nástroje. V současnosti se jedná o transformaci SFRB.

51 ČNB Obecně Z Návrh sice respektuje potřebu maximální úrovně LTV (80 %), ale neřeší hodnocení schopnosti podporované domácnosti úvěr splácet 

a spoléhá se jen na to, že úvěr bude zajištěn nemovitostí. Tento přístup je rizikový a předpisy platné v ČR např. bankám tento přístup 

neumožňují. Banka vždy musí hodnotit schopnost klienta splácet, nemůže se spoléhat na to, že v případě problémů se splácením 

uspokojí své závazky prodejem zástavy. Vzhledem k uvažované výši dodatkového úvěru (až 2 mil. Kč) se navrhovaná podpora může 

stát způsobem, jak obejít ustanovení předpisů a doporučení o tom, že by banka neměla klienta předlužovat (tj. poskytovat mu příliš 

vysoký úvěr v relaci k jeho příjmům). Čerpání dodatkového úvěru od SFRB může vést k situaci, kdy klient bude kombinovat 

hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, úvěr od SFRB a spotřebitelský úvěr. Zatímco banka je schopna (resp. povinna) dívat se 

závazky klienta u jiných finančních institucí přes registry úvěrů, je vysoce pravděpodobné, že závazek u SFRB neuvidí a nezjistí. 

Návrh zároveň neřeší, jak bude SFRB přistupovat k hodnocení úvěrového a úrokového rizika. Z hlediska finanční stability i ochrany 

spotřebitele je důležitá koordinace s komerčním poskytovatelem úvěru.

Komerční poskytovatel by měl být každopádně o dofinancovávání ze strany SFRB  informován. To je nutné i z důvodu kontroly, že 

souhrnné LTV nepřekročí 80 %, s čímž návrh počítá.

Akceptováno částečně - 

vysvětleno. 

SFRB bude úvěry poskytnuté v rámci tohoto nařízení vlády zapisovat do registru nebankovních úvěrů a také bude 

do něho nahlížet, bude posuzovat schopnost úvěr splácet a vyžadovat informace o poskytnutých či plánovaných 

úvěrech přímo od žadatele. Případná zástava nemovitosti bude standardně zapsána v evidenci katastru, SFRB 

není bankou, bankovní registr je nákladný jak finančně, tak technicky pro malý počet úvěrů, se kterými je 

počítáno.                                                
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52 ČNB Závěrečná 

zpráva RIA

Z V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) je na str. 1 uvedeno, že „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).“

Návrh předkladatelů, aby ČNB poskytovala bezúročnou půjčku, je neakceptovatelný. Takový postup je v rozporu se stávající 

legislativou, neboť porušuje zákaz měnového financování. 

Akceptováno  Text: "Dodatečným zdrojem podpory v případě zvýšeného zájmu o tento druh podpory by mohla být bezúročná 

půjčka od MF (ČNB).“ bude vypuštěn. 

53 ČNB § 5 Z V § 5 se uvádí, že úroková sazba je fixní po celou dobu splácení a je stanovena minimálně ve výši základní referenční sazby Evropské 

unie, přičemž činí nejméně 1 % p.a. Z návrhu není zřejmé, jak se bude stanovovat „přirážka“ nad referenční sazbu, resp. kdo a podle 

čeho ji bude stanovovat. Dalším problematickým aspektem je stanovení fixní sazby po celou délku splácení úvěru. Vzhledem k tomu, 

že splatnost úvěru může být až 25 let, je zajištění fixní sazby po celou dobu vysoce problematické. Úrokové riziko by za obecných 

podmínek nesl poskytovatel i domácnost. Nicméně při současných nízkých úrovních úrokových sazeb by tomuto riziku byl vystaven 

prakticky výhradně poskytovatel. Pokud by v budoucnosti došlo k výraznému nárůstu sazeb, mohlo by to pro něj představovat 

významný náklad. Nyní by úvěr se sazbou 1 % nepředstavoval pro klienta významnou výhodu (při stanovení navrhovaného limitu pro 

parametr LTV do 80 % by tržní sazba dosahovala maximálně 3 %), ale co když by tržní sazby vzrostly např. na 6 %? Pak by tento 

klient dostával neadekvátně vysokou podporu.

Proto by konstrukce úrokových sazeb měla být řešena zcela jinak a měla by zohledňovat možnost významné změny tržních podmínek. 

Jde o konstrukci, kdy by se úrokové sazby odvíjely od vývoje tržních sazeb za určité období.  

Akceptováno Úroková sazba bude fixní po dobu 5 let, základní referenční sazba EU (pevná) k danému datu podpisu smlouvy, 

případně k datu ukončení fixace, minimálně ve výši 1 %. Sazba tedy nebude stanovena přirážkou, bude se jednat 

o jednotné stanovení úrokové sazby pro všechny  klienty k určitému datu.  Základní referenční sazba EU pro ČR v 

sobě zohledňuje ekonomickou situaci na trhu v ČR.

54 ČNB Odůvodnění Z Odůvodnění návrhu neuvádí, jakou negativní externalitu či tržní selhání napravuje. RIA naopak připouští, že „v současné době 

nedochází k plošnému tržnímu selhání financování vlastního bydlení“. Trh úvěrů na bydlení v současnosti funguje velmi dobře a 

nabízí úvěry za velmi přijatelných cenových i necenových podmínek. Pokud klient úvěr není schopen získat u finanční instituce, tak 

jen tehdy, pokud je jeho úvěruschopnost příliš nízká. V tom případě by mu ovšem neměl půjčovat ani SFRB, neboť tím poruší mj. 

podmínky zákona o spotřebitelském úvěru. Pokud se chce SFRB zaměřit na úvěrování klientů s vyšším rizikem, mělo by to být 

součástí odůvodnění.

 V této souvislosti by měl návrh mnohem jasněji definovat cílovou skupinu beneficientů (vymezení podle věku nelze považovat za 

dostatečné).

Akceptováno, 

vysvětleno.

Bude dopracováno do odůvodnění, RIA. Podpora nereaguje na tržní selhání, podporuje stabilizaci mladých v 

oblastech s nízkými cenami nemovitostí, hodnotí schopnost splácet dle vlastních interních předpisů, které se 

nemusí shodovat s hodnocením komerčních bank. 

55 ČNB RIA D RIA při popisu stávající situace vychází z textu Zprávy o finanční stabilitě zveřejněné v roce 2016. Toto hodnocení není možné 

považovat za aktuální, protože v mezidobí došlo k výrazné změně tržních podmínek.

Je proto žádoucí v hodnocení současných podmínek na trhu vyjít z novějších analýz, např. ze Zprávy o finanční stabilitě publikované 

v roce 2017.

Neakceptováno. Tvorba NV probíhala v roce 2017 a např. Zpráva o FS 2017 nebyla k dispozici.

56 MPO § 8 D V § 8 odst. 5 doporučujeme vyjmenovat, na jaké pojistné události se musí sjednat pojištění obydlí, např. povodeň, požár, vodovodní 

nebezpečí apod. Forma pojištění není sjednocená a pojišťovny sjednávají základní pojištění, jenž však nepokrývá všechny nejčastější 

pojistné události. Tyto je zpravidla nutné pojistit doplňkově nad rámec základního pojištění a za příplatek. Je tudíž pravděpodobné, že 

se zájemce z úsporných důvodů pojistí u nejlevnějšího pojištění. Potom by však v případě škodné události mohlo nastat, že pojištění 

bylo sice sjednáno, ale nepokrývalo by předmětnou událost.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky MZD č. 1. 
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57 MPO § 8 D V § 8 odst. 7 písm. b) doporučujeme za slovo „výzvy“ vložit čárku (před „nebo“ se píše čárka /viz čl. 42 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády/).

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

58 MŠMT § 4 D K § 4 odst. 2 písm. c): Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel musí splňovat pouze jednu z podmínek v § 3 odst. 1, je třeba zohlednit i 

situaci, že o žádné nezletilé dítě nepečuje a měla by tak být i u tohoto předmětného pododstavce doplněna podmínka, jako u § 4 odst. 

2 písm. b). Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu uvedeném, např. tak, že se na konec předmětného pododstavce doplní slova 

„jedná-li se o žadatele dle § 3 odst. 1 písm. b),“.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

59 MŠMT § 4 D  K § 4 odst. 2 písm. j): Pro úplnost doporučujeme za slova „pak též“ vložit slova „doklady prokazující výši příjmu“. Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

60 MŠMT § 4 D K § 4 odst. 2 písm. n) a o): Z předmětných ustanovení není jasné, kdo zde zmiňovaná prohlášení poskytuje, tedy zda se jedná pouze o 

prohlášení žadatele, obou manželů popř. registrovaných partnerů[v případě písmene n)], nebo např. některého z úřadů [v případě 

písmene o)]. Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu uvedeném.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky. Bude doplněno, že se jedná o prohlášení žadatele.

61 MŠMT § 5 D  K § 5 odst. 1: Upozorňujeme, že cíle předkládaného materiálu, který je zmíněn v Předkládací zprávě „zvýšit dostupnost finančních 

prostředků na opravy, modernizace a pořízení vlastního bydlení pro mladé osoby“ ve spojitosti s „jednotnou“ navrhovanou výší úvěru 

bude obtížné dosáhnout, jelikož na celém území České republiky jsou ceny bydlení velmi odlišné (Praha, Brno vs. Ústecký kraj, atd.). 

Z uvedeného důvodu doporučujeme materiál doplnit tak, aby byl zohledněn geografický prvek a lokální cenové mapy nemovitostí.

Neakceptováno Navrhovatel souhlasí s tím, že existují výrazné regionální rozdíly v cenách nemovitosti. Vychází však z faktu, že 

navrhované NV není a priori určeno pro města typu Prahy, Brna apod., ale pro malá a střední sídla s nižšími 

cenami nemovitostí s cílem vytvoření podmínek pro stabilizaci mladých rodin v místě svého narození apod.

62 MŠMT § 5 D  K § 5 odst. 3: Chápeme, že latinská zkratka „p. a.“ je běžně v praxi používána, avšak v souladu s čl. 40 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády a dále např. vzhledem k platnému znění § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 28/2006 Sb., doporučujeme v předmětném 

ustanovení nahradit zmíněnou zkratku vhodným českým pojmem, např. slovem „ročně“.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

63 MŠMT § 7 D K § 7:  Maximální doba splatnosti úvěru navrhované v předmětném paragrafu se jeví jako problematická. Hypotetický příklad: Půjčka 

na pořízení obydlí ve výši 2 000 000 Kč se splatností do 20 let znamená průměrnou měsíční splátku kolem 8 333 Kč, což je v 

kontextu mzdové hladiny v ČR, poměrně zásadní část čistého příjmu. V tomto ohledu se pak může jevit výhodnější sjednání hypotéky 

u soukromé společnosti s delší maximální dobou splatnosti a nižšími splátkami tak, aby si je v kontextu svých rodinných příjmů mohli 

dovolit. Doporučujeme výše uvedené v materiálu zohlednit.

Neakceptováno Navrhovatel s argumentem připomínkové místa souhlasí. Zároveň ale platí, že existuje absolutní volnost 

domácnosti nevyužít nástroj SFRB a využít např. 30-ti letý hypoteční úvěr. V takovém případě sice bude splátka 

úvěrů nižší, ale v konečném důsledku dojde k výraznému přeplacení půjčené částky a časový horizont splácení se 

výrazně posune.

64 MŠMT § 7 D  K § 7 odst. 8: Chápeme snahu předkladatele zvýšit jistotu bydlení a stabilizaci rodin v regionech, avšak vázat snížení jistiny úvěru na 

pouhé splnění podmínky narození živého dítěte či osvojení se nám nejeví jako plně dostatečné. Upozorňujeme, že zmíněná podmínka 

je splněna i v tom případě, že narozené dítě bude hned po narození dáno k adopci či v případě, že osvojení bude na návrh zrušeno (§ 

840 občanského zákoníku) a v konečném důsledku tedy nebude naplněn výše uvedený záměr předkladatele. Doporučujeme zvážit 

uvedené a případně materiál doplnit o další podmínky pro snížení jistiny úvěru.

Akceptováno Na konec odst. 8 bude doplněna věta "Pokud žadatel nebude o dítě trvale pečovat, může Fond požadovat vrácení 

dotace." Do odůvodnění bude doplněno, že se jedná o případy, kdy narozené případně osvojené dítě je předáno k 

adopci, zrušení osvojení. Fond nebude požadovat vrácení dotace např. při úmrtí dítěte.

65 ÚVČR-KML Obecně Z Nekonzistentnost podpory bytů a rodinných domů

Z popisu problému v hodnocení RIA vyplývá, že smyslem nástroje je stabilizovat a podpořit mladé domácnosti a odstranit 

nekonzistentnosti v podmínkách stávajících programů, aby nové podmínky odpovídaly potřebám mladých lidí. 

Návrh však obsahuje zásadně odlišné podmínky pro úvěr na podporu bydlení v bytech a v rodinných domech. Zatímco na podporu 

nákupu bytu lze získat úvěr nejvýše 1,2 mil. Kč, na podporu výstavby nebo nákupu rodinného domu se navrhuje možnost úvěru až do 

výše 2 mil. Kč. Výrazně se odlišují také plošné limity podporovaných nemovitostí (byt do plochy 75 m2, rodinný dům do plochy 140 

m2). Jedná se tedy o diametrálně odlišné podmínky jak z hlediska financování, tak plošného standardu podporovaného bydlení. V 

předložených materiálech však nejsou uvedeny žádné důvody, proč jsou takto odlišné podmínky nastaveny, když cílem je podpořit 

mladé domácnosti s dětmi, nikoliv určitý typ bydlení. Není jasné, proč by např. nákup bytu o rozloze 80 m2 a ceně 2 mil. nemohl 

odpovídat potřebám mladých rodin. Nejsou nám známy jiné dokumenty, podle kterých by měla podpora z veřejných prostředků být 

vyšší pro rodinné domy než pro bydlení v bytech. Navrhovaný limit podpory pro byty navíc při 80% míře podpory neumožňuje 

pořízení bytu ve větších městech. Požadujeme proto sjednotit maximální výši podpory na 2 mil. Kč bez ohledu na to, zda je o byt 

nebo rodinný dům. S ohledem na plošný standard bytů v nové výstavbě také požadujeme zvýšit plošný limit pro podporované byty.

Vysvětleno. Průměrná obytná plocha na 1 obydlený byt v ČR je více jak 65 m2, z toho v bytových domech 52,6 m2 a v 

rodinných domech 80,9 m2. Průměrná celková plocha 1 obydleného bytu činila v roce sčítání 86,7 m2, pro 

obydlené byty v bytových domech to bylo 68,5 m2 a pro obydlené byty v rodinných domech to bylo 109,1 m2. U 

nové bytové výstavby v řadě regionů platí, že obytná plocha nově dokončených bytů je zhruba na 1/2 obytné 

plochy rodinných domů. I z tohoto vyplývá, že je nutná uvedená diferenciace. Zároveň platí, že předmětem 

pořízení mohou být i starší rodinné domy z let minulých, kde obytná plocha byla poměrně vyšší, nežli dnešní 

obytná plochy u nově dokončovaných rodinných domů (Břeclavsko, Jižní Čechy, Východní Čechy). Obdobná 

diferenciace výše podpory (ne tedy pouze velikosti obytné plochy) mezi rodinnými domy a byty v bytových 

domech je např. i v řadě rakouských zemských programů a podobně. Navrhovaný nástroj je navíc zacílen na 

podporu pořízená bydlení především v malých a středních městech s nižšími cenami nemovitostí s cílem 

vytvoření podmínek pro stabilizaci mladých rodin v místě svého narození apod. podpora určena zejména do 

malých a středních měst – obcí.

Rozdíl v podpoře mezi RD a byty je mimo jiné také v tom, že lze pořídit relativně malé byty (40 – 60 m2) pro 

mladé, přitom v malých obcích, které nejsou zájmem developerů bytových domů, lze pořídit pouze rodinné domy, 

které mají objektivně  obytnou plochu vyšší.Limit v návrhu NV 75 m2 u bytů bez balkonů a lodžií a limit 140 m2 

u rodinných domů bez balkonů a lodžií (myšleno tím, že balkony a lodžie se nezapočítávají) vychází jednak ze 

zkušeností s poptávkou u předchozích úvěrových nástrojů SFRB a dále také z faktu, že podle údajů ČSÚ platí v 

ČR pro obydlené byty v bytových domech je průměrná podlahová plocha 68,5 m2 a pro obydlené byty v 

rodinných domech pak 109,1 m2. Skutečnost, že návrh umožňuje pořídit byt v RD  o 22 % větší, nežli je průměr 

ČR, je nadstandardní nabídkou státu. Existují i některé objekty, zvláště historicky starší (avšak zase náročné na 

údržbu a spotřebu energií, tedy i na následné náklady na bydlení zatěžující pak mladé rodiny s dětmi), ale i s 

ohledem na stále se snižující velikost cenzových domácností, je navržený limit dostatečný. 

66 ÚVČR-KML Závěrečná 

zpráva RIA

Z ZZ RIA deklaruje, že preferovaná varianta nebude mít z důvodu relativně malé alokace úvěrů (1 mld. Kč ročně) ve srovnání s 

celkovým objemem vliv na komerční sektor. Nikde však není uvedeno, zdali se bude jednat o fixní strop, nebo v případě zvýšené 

poptávky bude možné ho překročit. Pokud by k tomu docházelo, domníváme se, že není možné uvádět v porovnání variant nulový 

dopad na komerční sektor. Žádáme proto o doplnění vysvětlení.    

Akceptováno. Bude vysvětleno v RIA. Vzhledem ke skutečnosti, že SFRB nebude využívat půjčky od MF (ČNB) bude 

každoroční objem finančních prostředků vycházet z možností daného rozpočtem SFRB, což dle predikce 

nepřesáhne 1,2 mld. ročně.

67 ÚVČR-KML Závěrečná 

zpráva RIA

D Vzhledem k tomu, že vývoj na hypotečním trhu má svou dynamiku, doporučujeme aktualizovat zprávu o novější údaje. Např. v 

případě údajů o nově poskytovaných hypotečních úvěrech se opírá o data z let 2014-2015, či vychází ze Zprávy o finanční stabilitě z 

let 2015/2016 ačkoliv již byla publikována novější verze.  

Neakceptováno Tvorba NV probíhala v roce 2017 a  Zpráva o FS 2017 nebyla k dispozici.
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68 MV § 2 D K § 2 písm. a):

 Upozorňujeme, že § 2 písm. a) bodu 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, neobsahuje definici 

rodinného domu, nýbrž pouze stanovuje požadavky, které musí splňovat rodinný dům, aby byl považován za stavbu pro bydlení. 

Doporučujeme proto způsob definování rodinného domu v navrhovaném ustanovení upravit.

Neakceptováno Definice rodinného domu byla konzultována v rámci vnitřního připomínkového řádu s odborem stavebního řádu 

MMR, v souladu s tím ponecháme definici v tomto znění.

69 MV § 3 Z K § 3 odst. 2 písm. a):

 Navrhujeme specifikovat, co bude Fondem považováno za „dostatečné“ zajištění úvěru.

Akceptováno. Text bude upraven: "a) prokáže-li žadatel schopnost úvěr splácet, b) je-li dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho 

nesplacené výše a"

Doplněno do odůvodnění: forma zajištění: zástava nemovitosti, v případě úvěrů na modernizaci lze i dohodou o 

ručení.

70 MV § 3 Z K § 3 odst. 3 písm. c):

 Požadujeme upravit znění ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že úvěr nebude poskytnut žadateli, kterému byly poskytnuty prostředky 

podle dřívějších předpisů, ani žadateli, jehož manželovi nebo registrovanému partnerovi byly podle dřívějších předpisů prostředky 

poskytnuty. V návrhu obsažené znění je totiž nepřesné až zavádějící, neboť dle §  odst. 1 lze úvěr poskytnout pouze žadateli.

Akceptováno. Z § 3 odst. 3 písm. c) budou vypuštěna slova „jeho manželovi nebo registrovanému partnerovi,“ a bude doplněno 

nové písm. d), které bude znít „žadateli, jehož manželovi nebo registrovanému partnerovi byly poskytnuty 

prostředky …..“ Stávající písmeno d) bude písmeno e).

71 MV § 4 § 6 Z K § 4 odst. 5 a § 6 odst. 1:

 Schopnost žadatele splácet úvěr není uvedena jako jedna z podmínek pro poskytnutí úvěru a ani není určeno, podle jakých kritérií 

bude schopnost splácet Fondem posuzována. Požadujeme proto navrhovaný předpis v tomto směru doplnit.

Akceptováno Schopnost splácet bude doplněna jako jedna z podmínek poskytnutí úvěru do § 3 odst. 2 - "a) prokáže-li žadatel 

schopnost úvěr splácet, b) je-li dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše a". Z § 6 odst. 1 budou 

vypuštěna slova "a žadatel prokáže schopnost splácet".  Doplněno do RIA: Hodnocení schopnosti klienta splácet 

má SFRB stanoveno vnitřním předpisem. Hodnocení schopnosti klienta splácet provádí Fond v systému správy 

úvěrů, kde na základě žadatelem doložených  příjmů a výdajů celé domácnosti žadatele vyhodnocuje, zda je 

splněna podmínka dostatečných finančních zdrojů pro splácení úvěru. Systém je nastaven tak, aby byla odečítána 

životní minima na jednotlivce, dítě, domácnost, jejichž výše je stanovena zákonem. 

72 MV § 5 D K § 5 odst. 3:

 S ohledem na to, že primárně bude úroková sazba stanovena ve výši základní referenční sazby Evropské unie a pouze pokud 

nedosahuje dostatečné výše, bude stanovena ve výši 1% p. a., navrhujeme slovo „nejméně“ za slovem „stanovena“ vypustit. V 

navržené podobě je totiž ustanovení neurčité a neodpovídá ani textu komentáře ve zvláštní části odůvodnění.

Akceptováno Text bude upraven ve smyslu připomínky.

73 MV § 8 Z K § 8 odst. 3:

1. Pojem „samoživitel“ není v českém právním řádu používán a v navrhovaném předpise by byl zavádějící (v případě rozvodu platí 

druhý rodič výživné, „samoživitel“ proto v takovém případě neživí „sám“). Požadujeme proto užít specifikaci žadatele dle § 3 odst. 1 

písm. b).

2. S ohledem na to, že v průběhu modernizace nebo výstavby může být obydlí po nějakou dobu nevhodné k užívání, navrhujeme 

stanovit výjimku z požadavku, aby obydlí po dobu splácení úvěru sloužilo jako bydliště příjemce. (Obdobně například 

§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 28/2006 Sb.)

3. Navrhované ustanovení dává jako podmínku pro vyplácení úvěru, že obydlí musí sloužit jako bydliště dítěte až do jeho zletilosti. 

Požadujeme vysvětlit, jak bude docházet ke kontrole naplňování tohoto požadavku a jak bude situace řešena například v případě 

střídavé péče o dítě.

Akceptováno 1. Pojem "samoživitel" již v návrhu není používán. 2. Ustanovení § 8 odst. 3 bude doplněno o věty: "Podmínka 

trvalého bydlení nemusí být splněna, pokud modernizovaný byt nelze v průběhu modernizace užívat z důvodu 

jeho technického stavu. Tato výjimka platí nejdéle 1 rok od zahájení čerpání úvěru podle tohoto nařízení." 3. 

Podmínka byla z § 8 odst. 3 vypuštěna.

74 MV § 8 Z K § 8 odst. 4:

1. Navrhované ustanovení stanovuje podmínky, za kterých Fond v případě smrti příjemce umožní jiné osobě převzetí závazku splácet 

úvěr a nebude požadovat okamžité splacení úvěru. Jedná se o případ, kdy je nabyvatelem vlastnického práva 

k obydlí nezletilé dítě, osoba, která o nezletilé dítě pečuje, či manžel nebo registrovaný partner příjemce. S ohledem na úpravu 

dědického práva v občanském zákoníku je však pravděpodobné, že bude docházet k situacím, kdy vlastnické právo k obydlí nabude 

několik dědiců, z nichž někteří nebudou patřit do výše uvedených skupin (např. rodiče či zletilé dítě zůstavitele). Požadujeme proto 

stanovit postup Fondu v takovém případě.

2. Dále upozorňujeme, že je upraveno pouze převzetí závazku splácet úvěr nabyvatelem vlastnického práva k obydlí, není však 

jednoznačně stanoveno, že nabyvatel přebírá též právo na vyplacení nevyčerpané části úvěru. Navrhujeme proto ustanovení v tomto 

směru doplnit. 

3. V písmeni c) je uvedeno, že nabyvatelem může být manžel nebo registrovaný partner příjemce, „který je účastníkem smlouvy 

podle tohoto nařízení“. V předpise však není nikde stanoveno, že je manžel nebo registrovaný partner účastníkem smlouvy, žadatelem 

o úvěr je pouze jeden z manželů nebo registrovaných partnerů. Také 

z písmene c) jasně vyplývá, že příjemcem úvěru je pouze jedna osoba (neboť v případě její smrti může dojít k převzetí závazku 

druhým manželem nebo registrovaným partnerem). Ustanovení proto navrhujeme přepracovat.

Akceptováno Akceptováno.

Odst. 4 bude znít:

„Pokud dojde k přechodu vlastnického práva k obydlí v době, kdy úvěr není splacen, bude Fond souhlasit s 

převzetím úvěru, pokud

a) obydlí slouží jako bydliště nezletilého dítěte, o které zůstavitel trvale pečoval a nabyvatel o něj trvale pečuje do 

doby jeho zletilosti,

b) nabyvatelem je nezletilé dítě, o které zůstavitel trvale pečoval a závazek převezme osoba, která o něj trvale 

pečuje, anebo

c) nabyvatelem je manžel nebo registrovaný partner zůstavitele.

Dále bude vložen nový odst. 5, který bude znít:

„Pokud dojde k přechodu vlastnického práva k obydlí v době, kdy úvěr není splacen, na jiného nabyvatele než 

uvedeného v odst. 4, může Fond souhlasit s převzetím úvěru nabyvatelem.“ 

Ostatní odstavce § 8 se přečíslují.
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75 MV Odůvodnění D 1. V odůvodnění je alternativně užívána formulace „do 6 let“ a „nedovrší věk 6 let“. Z hlediska počítání času však užití předložky 

„do“ znamená, že uvedený údaj je započítáván do délky lhůty, úvěr by tedy byl poskytován i osobě pečující o dítě staré 6 let, což je v 

přímém rozporu s textem navrhovaného předpisu. Navrhujeme proto odůvodnění upravit. Tuto připomínku uplatňujeme také k 

závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA).

2. S ohledem na čl. 14 odst. 1 písm. g) Legislativních pravidel vlády navrhujeme doplnit obecnou část odůvodnění o zhodnocení 

dopadů navrhovaného řešení na ochranu osobních údajů. Komentář ke zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vtahu k ochraně 

soukromí dále považujeme za nedostačující a nepřípadný.

3. V odůvodnění k § 3 je uvedeno, že žádat o úvěr mohou „manželé nebo registrovaní partneři“. Z navrhovaného nařízení však jasně 

vyplývá, že žadatelem je pouze jedna osoba (viz například § 3 odst. 3 písm. b), § 4 odst. 2 písm. a)). Doporučujeme proto odůvodnění 

v tomto směru upravit.

4. V odůvodnění k § 6 je chybně uvedeno, že úvěr je poskytován oproti dokladu 

o pořízení obydlí. K uzavření smlouvy o úvěru a k poskytnutí úvěru však postačuje smlouva o smlouvě budoucí. Doklady prokazující 

účelné vynaložení úvěru (tj. jeho využití ke koupi obydlí) předkládá příjemce úvěru až dodatečně.

Akceptováno Akceptováno.

1. Věková hranice se posunuje na 15 let (dožití věku 15 let), v textu, RIA a odůvodnění bude věková hranice 

používána jednotně                                                                                                           2. V Odůvodnění, Obecná 

část, G. bude upraven text ve smyslu:

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

se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Ve smluvní 

dokumentaci má SFRB promítnuta příslušná ustanovení tohoto zákona (zejména informace o účelech zpracování, 

právech subjektu údajů) a rovněž má všechny nezbytné souhlasy ke zpracování osobních údajů pro stanovené 

účely od subjektu údajů. Připravuje se aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

(GDPR)  tak, aby bylo postupováno v souladu s uvedeným nařízením. Osobní údaje žadatelů o úvěr a příjemců 

úvěrů, jejich manželů, dětí,  jakož i  osob poskytujících zajištění v rozsahu dle  čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 

budou  zpracovány v souladu  s právní povinností, která se na správce vztahuje.  Na ochranu osobních údajů a 

soukromí osob nebude mít takové zpracování žádný vliv, tj. schválením předpisu nedojde k zásahu do ochrany 

osobních údajů osob zavázaných ze smluv o úvěru a jejich manželů, dětí a osob zavázaných ze smluv 

zajišťovacích. Ochrana jejich osobních údajů je garantována zákonem č. 101/2000 Sb. a nově též GDPR.

3. Odůvodnění bude upraveno. 

4. Odůvodnění bude upraveno, dokladem bude smlouva o smlouvě budoucí kupní.

76 MV Legislativně 

technické

D K § 3 odst. 2 písm. b):

 Doporučujeme čárku ve slovech „zaměstnanosti, s výjimkou“ vypustit pro nadbytečnost.

Akceptováno. 

77 MV Legislativně 

technické

D K § 4 odst. 2:

1. S ohledem na ustálenou legislativní praxi doporučujeme za slovo „jméno“ doplnit slova „, popřípadě jména a příjmení“

2. V písmeni j) doporučujeme čárku ve slovech „žadatele, a“ vypustit pro nadbytečnost.

3. Upozorňujeme, že dle čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády by měly být nenormativní odkazy používány zcela výjimečně, 

doporučujeme proto znění písmene f) přepracovat.

Akceptováno částečně Ad 1 - legislativní praxe v dané věci je spíše rozvolněná, podle § 77 odst. 1 občanského zákoníku "Jméno člověka 

je jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména ...", považujeme proto použití pojmu "jméno" za 

dostačující. Ad 3 - v daném případě považujeme použití nenormativního odkazu za vhodné.

78 MPSV § 5 D K § 5 – Výše úvěru a výše úrokové sazby

1. Doporučujeme zvážit úpravu navrhovaných částek, uvedených v odstavci 1 návrhu, v relaci k cenám obvyklým v místě nákupu.

V návrhu uváděné fixní částky komparativně znevýhodňují žadatele z oblastí s dražšími byty (zejména velká města a jejich okolí). 

Proto navrhujeme korekci koeficientem zohledňujícím rozdílné ceny.

2. Není uvedena metoda stanovení úrokové míry, pouze je stanovena její spodní hranice. Doporučujeme návrh v tomto směru upravit.

Akceptováno částečně 1 - Je určeno zejména pro oblasti s nižšími cenami nemovitostí.                                                                2 - 

Úroková sazba se stanovuje ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné k datu 

podpisu smlouvy, nejméně však ve výši 1 % ročně. Je fixní vždy po dobu 5 let. Po uplynutí 5 let se stanoví nová 

výše úrokové sazby ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné k tomuto 

okamžiku, nejméně však ve výši 1 % ročně.

79 MPSV Nad rámec 

návrhu

D 1. K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

Doporučovaná varianta č. 4, která zvyšuje částku a zefektivňuje podporu rodin v oblasti bydlení, vítáme.

V souladu s Koncepcí rodinné politiky však doporučujeme zvážit použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení také v 

souvislosti s úpravou podmínek v programu „Úvěrový program na pořízení obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 6 let 

(Program 600)“ vzhledem k nízkému využívání poskytnutí státních bezúročných půjček na zajištění bydlení, rekonstrukci a vybavení 

bytu pro rodiny s dětmi. 

Doporučujeme zvážit zohlednění následujících parametrů: 

- u podpory na pořízení a rekonstrukci bydlení by měl být zohledněn počet dětí tak, aby rodiny s jedním dítětem mohly žádat o 

podporu například ve výši až 1 mil. Kč a rodiny s dvěma a více dětmi až 1, 5 mil. Kč,

- věková hranice u rodin by měla být stanovena v rozmezí, kdy je alespoň jeden z partnerů ve věku 26 až 55 let,

- úprava by měla zahrnovat zvýšení alokace programu ze současných 50 mil. Kč na 1 mld. Kč ročně.

2. Doporučujeme zároveň zvážit zavedení podpory startovacích bytů pro rodiny. Toto opatření se zaměřuje na skupinu rodin a seniorů 

nespadající do cílové skupiny sociálního bydlení. Nástrojem k dosažení opatření by měl být investiční dotační program Ministerstva 

pro místní rozvoj pro obce na podporu výstavby či rekonstrukce objektů na startovací a malometrážní byty pro rodiny s dětmi či pro 

seniory v řádu miliard Kč ročně.

Neakceptováno K bodu 1) V návrhu nařízení vlády je na pořízení bydlení stanovena částka až 2 mil. Kč, zatímco připomínkové 

místo uvádí částku 1,5 mil. Kč. Lze se domnívat, že připomínkou není myšleno pořízení bytu, ale část věnovaná 

problematice prosté rekonstrukce. V takovém případě by došlo v krátké době k vyčerpání volných zdrojů SFRB. 

Zvýšení věkové hranice u rodin na 55 let by přineslo rozšíření cílové skupiny i na příjmově stabilnější období, kdy 

oba rodiče již pracují, navíc 60 let jsou pro vybrané účely  definováni senioři (tzn. střední věk by byl pouze 5 let), 

rychlé vyčerpání disponibilních prostředků. SFRB neuvažuje s částkou 50 mil. Kč, ale z částkou podstatně vyšší, 

která vychází ze schváleného rozpočtu SFRB na daný rok a odvíjí se pouze od zájmu o jiné programy SFRB.                                 

K bodu 2) Předkládaný návrh nařízení vlády je zacílen především (vedle podpory oprav již vlastněného bytu) na 

podporu pořízení nového vlastnického bydlení. Startovací byty, které připomínkové místo zmiňuje, tedy obecní 

nájemní bydlení, nejsou tímto návrhem řešeny. Případný nový investiční program Startovací byty by měl musel 

být řešen jinými nástroji, přičemž je nutno si uvědomit, že o finanční nástroje a jejich využití v této oblasti je ze 

strany obcí minimální zájem.

80 Sdružení 

místních 

samospráv ČR

Obecně D SMS ČR doporučuje ke schválení var. 4 – přijetí nového NV se zvýšením částek poskytovaných úvěrů, fixací úroků na celé období 

splácení úvěru a dotací při narození či osvojení dítěte.

Neakceptováno Finanční prostředky SFRB jsou omezené, fixace úroků po celé období splatnosti by byla v rozporu s názorem MF 

a ČNB, dotace při narození dítěte bude poskytována.
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81 Sdružení 

místních 

samospráv ČR

§ 7 Z K § 7, odst. 4 

V odstavci 4 je specifikována možnost přerušení splácení jistiny v konkrétním případě, není zde však jasně uvedeno, že se celková 

doba úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo přerušeno splácení jistiny. Pro upřesnění znění odstavce navrhujeme následující znění: 

Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo 

pěstounství dítěte až na dobu 2 let. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení 

splácení jistiny za současného splnění podmínek uvedených v odstavci 7.  

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky.

82 Sdružení 

místních 

samospráv ČR

§ 7 Z K § 7, odst. 5  

Připomínka je stejného charakteru jako připomínka č. 1. Navrhujeme následující znění textu v odstavci: Fond může na žádost 

příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 

měsíce nebo úmrtí člena domácnosti; celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu 2 let. Celková 

doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny za současného splnění 

podmínek uvedených v odstavci 7.  

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky. 

83 Asociace českých 

stavebních 

spořitelen

Závěrečná 

zpráva RIA

Z Bod 1.3.2  

V odstavci je mimo jiné uvedeno: „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“.

Z textu vůbec není patrné, jak předkladatel došel k uvedenému výroku.

• V případě zrušení podpory stavebního spoření ve výši 4 miliard Kč, které autor závěrečné zprávy z RIA navrhuje a doplňuje doporučením 

prostředky využít na další podporu bydlení, by se také ztratilo zhruba 50 miliard Kč, které do bydlení každoročně přitečou prostřednictvím 

úvěrové činnosti stavebních spořitelen. 

o Velmi přesně tento efekt popisuje Obecná část důvodové zprávy k novele zákona o stavebním spoření  účinné od 1.1.2004 , kde je vysvětleno, na 

čem je stavební spoření založeno a jak dochází k jeho pozitivním dopadům na bytový fond dané země.

• Stavební spoření, které se opírá o příliv prostředků za pomocí státní podpory, by totiž ztrátou podpory velmi rychle přestalo vykonávat svou 

funkci a přestalo by poskytovat úvěry.

Objem přísně účelových úvěrů na bydlení, které díky státní podpoře poskytly stavební spořitelny a správně jej ukazuje tabulka v materiálu (zde je 

uvedena pro celistvost argumentace), by se smrsknul k nule.

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

 

• Za „ušetřené“ 4 miliardy ročně, které by podle ZZ z RIA „bylo možno účelněji využít při přímé podpoře bydlení,“ by se tak stát vzdal cca 50 

miliard Kč ročně, které prostřednictvím stavebního spoření přijdou prokazatelně do bydlení, a to na výstavbu, pořízení a rekonstrukci bytového 

fondu – tedy na účely, na které má podle záměru vyhlášky poskytovat úvěry SFRB. 

Asociaci českých stavebních spořitelen tak není jasné a text neuvádí, kde je zmiňované účelnější využití. Stát by realizací opatření zdánlivě ušetřil 

4 miliardy (a mohl je použít „na lepší bydlení“), ale zřekl by se 50 miliard, které díky dnešnímu systému stavebního spoření na lepší bydlení již 

putují. V porovnání 4 a 50 miliard AČSS skutečně účelnost nespatřuje, naopak jde na první pohled jen zhruba o desetinový efekt. 

 Akceptováno. Bude vypuštěno. 

84 Asociace českých 

stavebních 

spořitelen

Obecně D • AČSS oceňuje, že došlo ke zpřesnění řady tvrzení a odstranění dílčích nepřesností materiálu již ve fázi přípravných diskuzí v předkonzultační fázi. Materiál 

taktéž korektně shrnuje otevřené připomínky vznesené AČSS. Za toto děkujeme. Jsme však názoru, že by bylo vhodné dořešit i některé připomínky, které jsou v 

dokumentu jako nedořešené jmenovány. 

• AČSS obecně nesdílí názor několikrát uvedený v dokumentu, že případné úvěry nebudou mít dopad na komerční trh. 

o MMR tuto připomínku velice férově zmiňuje, ale v textu a návrhu opatření ji příliš nezohledňuje. Jsme nuceni na ni opět upozornit.

Můžeme připustit, že dopad nebude dramatický, ale v určité míře by zamýšlené úvěry odebraly určité procento klientů z komerčního sektoru. Míra ovlivnění se 

pochopitelně odvozuje od zdrojů, které by se v rámci programu použily. Z toho důvodu považuje AČSS za žádoucí, aby byl případný dotační program limitován 

maximálním objemem prostředků. V případě zřetelného navýšení počtu a objemu poskytovaných úvěrů by šlo o dramatický zásah do fungování trhu s úvěry. 

- U průměrného úvěru od stavební spořitelny na rekonstrukci (cca 370 tis. Kč) - stát nabízí srovnatelný dotovaný úvěr až 300 tis. Kč za úrok 1 %, a to s možností 

beztrestného přerušení splácení.

- Obdobně u průměrného úvěru na pořízení bydlení (cca 1,6 mil. Kč) - stát nabízí 1,2 mil. Kč za úrok 1 % s možností beztrestného přerušení splácení. 

V obou případech jde o přímou konkurenci, kde trh nemá šanci uspět, například proto, že musí plnit řadu regulatorních opatření, kterým se SFRB účinně vyhne. 

Ani v období takřka nulových úrokových sazeb nedokáže trh nabídnout úročení na úrovni 1 %.

• Obdobně argument „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.“ je citován, ale neřešen.

• Požadavek na vykazování úvěru v registru dlužníků, umožnění souběhu komerčního úvěru a úvěru od SFRB apod. nevychází primárně z názoru na možný dopad 

na obchodní výsledky komerční sektoru, ale z požadavku zachování standardního statutu „klienta SFRB“ i pro komerční trh. Zjednodušeně, aby klient s úvěrem 

od SFRB mohl získat například běžnou spotřebitelskou půjčku, leasing na auto a podobně. Bez zapojení do systému by se naopak „klient SFRB“ stával 

netransparentním (a tudíž problematickým) pro poskytovatele komerčních úvěrů. Poskytovatelům by pak u těchto klientů bylo zásadně zkomplikováno plnění 

zákonných požadavků na řádné prověření schopnosti klienta případný komerční úvěr řádně splácet.

• Mimo uvedený problém s nestandardně zadluženým klientem, vzniká obdobný problém také směrem k regulaci poskytování úvěrů. Pakliže nebudou úvěry od 

SFRB podléhat požadovaným kritériím plynoucím z doporučení ČNB ohledně úvěrů na bydlení, budou zcela nesystémové z makroobezřetnostního hlediska, 

jejichž význam chce navíc ČNB zohlednit v právním pořádku ČR na úrovni zákona.

Akceptováno částečně 1) SFRB bude dnem účinnosti uvedeného nařízení vkládat poskytnuté úvěry v rámci tohoto nařízení vlády do 

registru dlužníků.                                                                                  2) Předkladatel se nedomnívá, že dojde k 

výraznému narušení trhu. Z toho vycházejí i odhady uvedené v RIA. Navíc platí, že mluvčí ČNB dne 13. 8. 2018 

pro www.24zprávy.com konstatovala, že "program nelze považovat za konkurenci bankám". Jiří Štábla  (Česká 

spořitelna) konstatoval: "Podporu bydlení mladých rodin vnímáme pozitivně." Dalším omezení, které tento 

produkt odlišuje je to, že jsou vyloučeni žadatelé vlastníci jiných nemovitostí, družstevní podíly a je vyloučen 

nákup nemovitostí nad určitou výměru. Toto dále výrazně omezuje cílovou skupinu, tedy k výraznému narušení 

trhu opravdu nedojde.
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Obecně D A. Obecné připomínky k návrhu:

1. Předkládaný návrh nařízení vlády může účinně napomoci zlepšení bytové situace mladých osob. Z hlediska Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR je však nutné upozornit na to, že pro tuto skupinu osob má návrh v předložené podobě jen omezený význam. Hlavním důvodem 

tohoto konstatování je skutečnost, že úpravy bytu pro tyto osoby jsou významně finančně náročnější, než u jiných skupin. To se projevuje i v tom, 

že až do vydání vyhlášky č. 388/2011 Sb., byly na úpravu bytu poskytovány příspěvky zahrnující:

„a) úpravu přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón,

b) úpravu povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku,

c) rozšíření a úpravu dveří,

d) odstranění prahů,

e) přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,

f) instalaci potřebné zvukové nebo světelné signalizace,

g) zavedení vhodného vytápění,

h) vybudování telefonního vedení.

i) stavební úpravy spojené s instalací výtahu.“

Výše příspěvku mohla činit až 50 000,- Kč, resp. 100 000,- Kč na stavební úpravy spojené s instalací výtahu. 1)

Stávající úprava ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., však umožňuje získání příspěvku pouze na „stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, 

a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně 

související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.“  2)

Z porovnání obou ustanovení je zřejmé, jak vysoké jsou náklady na zvláštní úpravu bytu potřebné pro osoby se zdravotním postižením.

2. Z těchto důvodů požaduje NRZP ČR zařazení speciálního ustanovení, které by umožnilo občanům se zdravotním postižením plnohodnotně 

využívat možností, které navrhované nařízení vlády nabízí jiným skupinám obyvatel. 

Neakceptováno. Nesouvisí s cílem připravovaného nařízení vlády na obecné zvýšení dostupnosti bydlení.
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nový § Z 1. Za § 8 se vkládá nový § 9, který zní: 

„§ 9

Zvláštní podmínky pro osoby se zdravotním postižením

(1)   Osobami se zdravotním postižením se rozumí držitelé: 

a) průkazu ZTP

b) průkazu ZTP/P

(2)  Nejvyšší částka úvěru uvedená v § 5 odst. 1 písm. a) činí 400 000  Kč a částka úvěru uvedená v § 5 odst. 1 písm. b) činí nejvýše 2 600 000 

Kč a částka uvedená v § 5 odst. 1  písm. c) nejvýše 1 600 000 Kč.

(3)  Doba splatnosti úvěru uvedená v § 7 odst. 2 písm. a) činí 13 let a 25 let v případě uvedené v § 7 odst. 2 písm. b).

(4)  Celková doba splatnosti úvěru včetně doby splácení jistiny nesmí přesáhnout 15 let od uzavření smlouvy o úvěru na modernizaci obydlí nebo 

30 let od uzavření smlouvy o úvěru na pořízení obydlí.“

2.  Dosavadní § 9 – 11 se označují jako § 10 – 12. 

Odůvodnění 

Obecná část:

Jak vyplývá z obecné připomínky, vyžaduje zdravotní osob se zdravotním postižením celou řadu nákladných úprav, bez kterých si nemohou 

zajistit plnohodnotné bydlení. To pochopitelně snižuje využitelnost částek uvedených v § 5 odst. 1 písm. a – c. Jak bylo uvedeno ze srovnání 

rozsahu úprav, na něž byl poskytován příspěvek podle § 34 vyhl. č. 182/1991 Sb., jedná se vesměs o nákladné úpravy s maximální výší příspěvku 

50 000 Kč resp. 100 000 Kč v případě stavebních prací spojených s instalací výtahu. V této souvislosti je však třeba upozornit na to, že tyto 

částky byly stanoveny vyhláškou č. 206/1995 Sb., která novelizovala vyhlášku 182/1991 Sb. Je evidentní, že cena prací spojených s potřebnými 

úpravami se zvýšila nejméně o 100%. Bez navrhované úpravy výše příspěvku by došlo k tomu, že osoby se zdravotním postižením s ohledem na 

potřebu úprav, by se jen těžce dostávaly k potřebným úpravám bytu či jeho pořízení.

Odůvodnění k jednotlivým navrhovaným ustanovením:

K § 9 odst. 1. V tomto ustanovení jsou definovány osoby se zdravotním postiženým. Jako kritérium jsou použity průkazy ZTP a ZTP/P, pro jejich 

přiznání jsou podmínky definovány v ustanovení § 34 odst. 3 – 4 zákona č. 329/2011 Sb.  Pokud se týká průkazu ZTP, přiznává se osobám s 

„těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením 

pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v 

exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je 

při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.“

Průkaz ZTP/P se přiznává osobám se „zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou 

průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se 

Neakceptováno Nejedná se o záměr předkladatele a zcela mění cíl předkládaného materiálu. V případě potřeby by bylo vhodné 

řešit samostatným nástrojem zacíleným na osoby se zdravotním postižením.

87 MF Odůvodnění D Nesouhlasíme s principem, kdy by prostředky měly být poskytovány na základě věku žadatelů bez přihlédnutí k jejich ekonomické 

situaci. U bodu I./F Důvodové zprávy zejména nesouhlasíme s tvrzením, že „Daný návrh nemá žádný diskriminační prvek a žádný 

vliv na rovnost mužů a žen.“ I přes to, že je podpora bydlení mladých zmíněna v programovém prohlášení vlády, nelze návrh nařízení 

prohlásit za nediskriminační, neboť jasně diskriminuje žadatele dle věku, rodinného stavu či péče o dítě (bez přihlédnutí k sociální 

situaci žadatelů). 

Neakceptováno Daný návrh nerozlišuje mezi muži a ženami. Pouze v souladu s Programovým prohlášením vlády stanovuje max. 

věkovou hranici, rodinný stav a péči o dítě.
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