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Ná vr h  

 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

 
ze dne     2019 

 
 

o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení  
na pořízení sociálních a dostupných bytů 

 
 

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení 
a  o  změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.: 

 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 
Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí peněžních prostředků ze Státního fondu 

rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou dotace na pořízení sociálních bytů nebo formou 
úvěru na pořízení dostupných bytů. 

 
 

§ 2 
Vymezení pojmů 

 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí  

a) tržním selháním situace domácnosti, která si z důvodu nízkého příjmu a dalšího 
znevýhodnění uvedeného v příloze k tomuto nařízení nemůže zajistit velikostně přiměřené, 
finančně dostupné a kvalitativně standardní bydlení za tržních podmínek, 
 

b) domácností osoba nebo společenství osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují 
náklady na své potřeby, 
 

c) nízkým příjmem započitatelný příjem všech členů domácnosti včetně příspěvku na 
bydlení, který po odečtení normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální 
podpoře nepřesahuje 1,6 násobek životního minima podle zákona o životním a existenčním 
minimu, 

d) sociálním bytem nájemní byt ve vlastnictví obce se základním vybavením určený pro 
domácnost, která je v tržním selhání, pořízený podle tohoto nařízení, jehož podlahová 
plocha je alespoň 23 m2 a nepřesáhne 82 m2, 

e) dostupným bytem nájemní byt ve vlastnictví obce, který není sociálním bytem, jehož 
podlahová plocha nepřesáhne 120 m2, 
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f) sociálním domem bytový dům s výhradně sociálními byty, tvořený alespoň 4 a nejvýše 
12 sociálními byty, s místností pro domovníka nebo sociálního pracovníka a samostatnou 
místností se záchodem a umyvadlem,  
 

g) dostupným domem bytový dům s výhradně dostupnými byty, 
 

h) smíšeným domem bytový dům s výhradně sociálními a dostupnými byty, ve kterém je 
alespoň 20 % sociálních bytů z celkového počtu bytů v domě a nejméně 1 dostupný byt; je-
li v bytovém domě více než 12 bytů, pak sociálních bytů může být nejvýše tolik, kolik činí 
součet 12 bytů a 20 % ze zbývajícího počtu bytů v domě,  
 

i) pořízením 
1. výstavba, 
2. modernizace,  
3. koupě bytového domu za účelem pořízení sociálního, smíšeného nebo dostupného 

domu, 
 

j) výstavbou  
1. novostavba sociálního, smíšeného nebo dostupného domu, 
2. stavební úprava pro změnu užívání prostor určených k jiným účelům než k bydlení, 

kterou vznikne sociální, smíšený nebo dostupný dům, nebo sociální byt, 
3. nástavba nebo přístavba, kterou vznikne sociální byt, 
4. stavební úprava bytového domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální, 

smíšený nebo dostupný dům, 
 

k) modernizací stavební úprava nebo údržba bytového domu vedoucí k technickému 
zhodnocení stavby bytového domu, který není alespoň 1 rok užíván k bydlení na základě 
právního důvodu, kterou vznikne sociální nebo smíšený dům, 
 

l)  podporou dotace nebo úvěr, 
 

m) podlahovou plochou bytu součet všech plošných výměr podlah jednotlivých místností a 
prostor užívaných výhradně s nimi, 
 

n)  přístupným bytem sociální nebo dostupný byt, jehož  
1. stěny koupelny a záchodu konstrukčně umožní kotvení pomocných madel v různých 

polohách s únosností alespoň 150 kg, 
2. dveře koupelny a záchodu se otevírají směrem ven, 
3. dispoziční a stavební řešení bytu umožňují přístup do vstupních prostorů, koupelny a 

záchodu, prostor pro přípravu jídla a alespoň jedné obytné místnosti v jedné úrovni 
s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm, 
 

o) základním vybavením bytu vybavení umyvadlem, sprchou nebo vanou, záchodem, 
kuchyňskou linkou, sporákem nebo varnou deskou a troubou, 

 
p) bytovým domem nezpůsobilým k bydlení bytový dům, u něhož je nezpůsobilost k bydlení 

doložena posudkem osoby, které byla udělena autorizace podle zákona o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě,  
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q) domovními službami služby poskytované v sociálních nebo smíšených domech, jejichž 
cílem je zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků a udržení kvality sociálních 
bytů a jejich provozu, které zahrnují zejména kontrolu dodržování domovního řádu, 
kontrolu provádění drobných oprav v bytě, údržbu a provádění oprav v sociálním domě,  

 
r) sociální prací poskytování sociální služby, jejímž cílem je prevence ztráty bydlení a získání 

bydlení za tržních podmínek. 
 
 

§ 3 
Žadatel o podporu  

 
Žadatelem o podporu může být obec nebo svazek obcí. 

 
 

§ 4 
Účel a forma podpory 

 
Podpora může být poskytnuta na pořízení 

a) sociálního domu formou dotace na sociální byty, 
 

b) sociálního bytu formou dotace na sociální byt, 
 

c) smíšeného domu formou dotace na sociální byty,  
 

d) smíšeného domu formou dotace na sociální byty a úvěru na dostupné byty, 
 

e) dostupného domu formou úvěru na dostupné byty. 
 

 
§ 5 

Investiční záměr 
 

(1) Investiční záměr obsahuje  
a) účel a formu podpory podle § 4, 
 
b) časový průběh přípravy a realizace investičního záměru,  
 
c) rozpočtové náklady, odůvodnění jejich výše a způsob financování pořízení včetně 

předpokládané výše podpory,  
 
d) popis provozu a jeho finančního zabezpečení. 

 
(2) V případě koupě investiční záměr obsahuje také 

a) popis technického stavu domu a bytů,  
 
b) půdorysy jednotlivých podlaží domu s označením všech plánovaných sociálních nebo 

dostupných bytů včetně výměry podlahové plochy jednotlivých bytů.   
 
(3) V případě modernizace investiční záměr obsahuje také 

a) popis současného stavu domu nebo bytu včetně jeho fotodokumentace, 
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b) popis plánované modernizace,  
 
c) předpokládaný položkový rozpočet, 
 
d) půdorysy jednotlivých podlaží domu s označením všech sociálních nebo dostupných bytů 

včetně výměry jejich podlahové plochy. 
 

(4) V případě výstavby investiční záměr obsahuje také 
a) souhrnnou technickou zprávu,  
 
b) koordinační situaci stavby, případně jiný situační výkres požadovaný v rámci řízení 

vedeného u stavebního úřadu nebo katastrální mapu se zakreslením objektu, půdorysy 
jednotlivých podlaží s označením všech sociálních nebo dostupných bytů, s vyznačením 
přístupných bytů, výkresy řezů a pohledů (architektonicko-stavební řešení),  

 
c) předpokládaný podrobný položkový rozpočet stavby,  
 
d) předpokládaný časový harmonogram stavby, 
 
e) popis a fotodokumentaci nemovité věci, je-li součástí investičního záměru koupě nemovité 

věci určené k výstavbě. 
 
(5) V případě pořízení sociálních bytů investiční záměr obsahuje také 

a) odůvodnění potřebnosti sociálních bytů pro provozování služby obecného hospodářského 
zájmu,  

 
b) odhad počtu domácností s rizikem tržního selhání. 

 
(6) V případě pořízení dostupných bytů investiční záměr obsahuje také odůvodnění 

potřebnosti infrastruktury na místní úrovni, která je nezbytná ke zlepšení podnikatelského a 
spotřebitelského prostředí. 
 

 
Podmínky pro poskytnutí podpory 

§ 6 
 

(1) Podporu lze poskytnout, pokud 
a) žadatel má investiční záměr schválený zastupitelstvem obce, nebo je-li žadatelem svazek 

obcí orgánem, kterým svazek obcí jedná,  
 

b) žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu splatný nedoplatek ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu nebo státním fondům, není v úpadku nebo v likvidaci a není podnikem 
v obtížích, 
 

c) pozemek, na kterém bude pořízena budova se sociálními nebo dostupnými byty, nebo 
budova, ve které budou pořízeny sociální nebo dostupné byty, je ve výlučném vlastnictví 
obce nebo má obec uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní; na pozemku ani budově 
nesmí váznout zástavní právo, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu, exekuce 
nebo zajištění převodem práva,  
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d) pozemek, na kterém bude pořízena budova se sociálními nebo dostupnými byty, není 
v záplavovém území, nebo je pojistitelný proti povodni a vodoprávní úřad pro něj vydal 
souhlasné stanovisko s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu, 

e) na realizaci investičního záměru financovaného podle tohoto nařízení nebude použita 
podpora z evropských strukturálních a investičních fondů ani podpora ze státního rozpočtu 
nebo rozpočtu státních fondů s výjimkou Fondu, 
 

f) žadatel má zajištěny zdroje na dofinancování investičního záměru. 
 

(2) Podporu formou dotace lze poskytnout, pokud žadatel o dotaci je pověřen výkonem 
služby obecného hospodářského zájmu poskytování sociálního bydlení. 
 

(3) Podporu formou úvěru lze poskytnout, pokud  
a) žadatel prokáže schopnost úvěr splácet, 
 
b) úvěr je dostatečně zajištěn ve prospěch Fondu, a to alespoň do jeho nesplacené výše.  
 

 
§ 7 

 
(1)  Pro poskytnutí podpory na pořízení výstavbou, nebo modernizací  

a) musí mít žadatel projektovou dokumentaci stavby, pokud je vyžadována podle stavebního 
zákona, 
 

b) žadatel doloží, po příslibu poskytnutí podpory podle § 12 odst. 4, smlouvu s dodavatelem 
k zajištění realizace investičního záměru, 

 
c) v případě novostavby musí být vstup do domu a výtahu bezbariérový a všechny byty 

v prvním nadzemním podlaží musí splňovat požadavky na přístupný byt; bytový dům o 4 
a více nadzemních podlažích musí být vybaven výtahem a všechny jeho byty musí 
splňovat požadavky na přístupný byt, 
 

d) v případě stavebních úprav bytového domu nezpůsobilého k bydlení musí žadatel doložit 
posudek osoby, které byla udělena autorizace podle zákona o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, 

 
e) při výstavbě sociálních bytů podle § 2 písm. j) bodů 2 a 3 může být v rámci jedné žádosti 

podpořeno nejvýše 5 sociálních bytů, 
 

f) v případě modernizace může vzniknout pouze sociální nebo smíšený dům. 
 
(2) Pro poskytnutí podpory na pořízení modernizací musí rozpočtové náklady investičního 

záměru činit alespoň 500 000 Kč.  
 

(3) Pro poskytnutí podpory na pořízení koupí bytového domu žadatel doloží kupní 
smlouvu, nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní na nemovitou věc pořizovanou koupí. 
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§ 8 
Uznatelné výdaje  

 
(1) Uznatelné jsou pouze účelně vynaložené výdaje na pořízení domu nebo bytu podle 

§ 4, které jsou nezbytné k realizaci investičního záměru a které příjemce podpory doložil 
příslušným daňovým dokladem.  

 
(2) Uznatelné výdaje musí vzniknout po účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory; to 

neplatí v případě výstavby sociálních bytů, kde je uznatelným výdajem i cena nemovité věci, 
byla-li zaplacena do 1 roku před účinností smlouvy o poskytnutí dotace.  

 
(3) Uznatelnými výdaji v případě výstavby jsou vždy výdaje na  

a) zařízení staveniště,  
 
b) pozemní úpravy a stavební práce související s výstavbou bytu nebo domu podle způsobu 

pořízení,  
 
c) dopravu materiálu,  
 
d) demoliční práce včetně uložení na skládce,  
 
e) stavební a technický dozor,  
 
f) revize a zkoušky,  
 
g) daň z přidané hodnoty s výjimkou části daně z přidané hodnoty, u níž obci jako plátci 

vznikne nárok na odpočet daně podle zákona o dani z přidané hodnoty.  
 
(4) V případě koupě se porovnává cena sjednaná a cena zjištěná podle zákona o oceňování 

majetku, a to včetně ceny pozemku. Uznatelným výdajem je nižší z cen podle věty první. 
 
(5) Pokud je součástí investičního záměru demolice, je uznatelným výdajem 30 % ceny 

demolice. 
 
(6) Uznatelnými výdaji nejsou výdaje na zpracování posudků a odhadů, na projektovou 

dokumentaci a výdaje a náklady související s vypracováním žádosti o podporu. 
 
(7) Uznatelné výdaje se určí podle rozpočtových položek, nebo poměrnou částí 

podlahových ploch sociálních bytů nebo dostupných bytů. Je-li součástí investičního záměru 
také pořízení komerčních prostorů, uznatelné výdaje se určí podle rozpočtových položek, 
nebo poměrnou částí podlahových ploch komerčních prostorů k podlahovým plochám 
sociálních bytů nebo dostupných bytů. Stejný postup se použije v případě společných částí 
domu. 

 
(8) Pro účely poskytnutí investiční podpory na místní infrastrukturu se uznatelné výdaje 

rovnají způsobilým nákladům. 
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§ 9 
Veřejná podpora 

 
Podpora bude poskytnuta v souladu s předpisy Evropské unie 

a) na pořízení sociálního domu nebo sociálních bytů ve smíšeném domě jako kompenzace za 
závazek veřejné služby určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu v oblasti sociálního bydlení podle článku 106 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“) nebo jako podpora malého rozsahu podle článků 107 a 
108 Smlouvy jako kompenzace za závazek veřejné služby určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v oblasti sociálního bydlení podle 
článku 106 Smlouvy, 
 

b) na pořízení jednotlivého sociálního bytu jako podpora malého rozsahu podle článků 107 a 
108 Smlouvy jako kompenzace za závazek veřejné služby určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v oblasti sociálního bydlení podle 
článku 106 Smlouvy, 
 

c) na pořízení dostupného domu nebo dostupných bytů ve smíšeném domě jako podpora 
malého rozsahu podle článků 107 a 108 Smlouvy nebo jako investiční podpora na místní 
infrastrukturu stanovená v rámci blokové výjimky jako podpora slučitelná se společným 
trhem v souladu s články 107 a 108 Smlouvy. 

 
 

§ 10 
Výzva Fondu 

 
(1) Fond uveřejní výzvu pro podávání žádostí o podporu na internetových stránkách 

Fondu. Spolu s výzvou bude na internetových stránkách Fondu zveřejněn postup pro ověření 
tržního selhání domácností a způsob výpočtu vyrovnávací platby jako kompenzace za závazek 
veřejné služby. 

 
(2) Obsah výzvy musí být na internetových stránkách Fondu přístupný po dobu nejméně 

30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti. 
 
(3) O ukončení výzvy informuje Fond na svých internetových stránkách minimálně 30 dní 

před jejím ukončením.  
 

 
§ 11 

Žádost o podporu 
 

(1) Žádost o podporu podává žadatel o podporu Fondu písemně ve lhůtě stanovené ve 
výzvě.  

 
(2) Žádost o podporu obsahuje  

a) investiční záměr schválený zastupitelstvem obce, nebo je-li žadatelem svazek obcí 
orgánem, kterým svazek obcí jedná, 
 

b) kopii smlouvy o vytvoření svazku obcí, je-li žadatelem svazek obcí,  
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c) doklad o vlastnictví nemovité věci, nebo kupní smlouvu, popřípadě smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní,  
 

d) vyjádření příslušného vodoprávního úřadu, že pozemek, na kterém se má pořízení 
sociálních nebo dostupných bytů realizovat, se nenachází v záplavovém území nebo 
souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími 
podmínkami pro výstavbu,  
 

e) doklad o pojištění nemovité věci v rozsahu podle podmínek uvedených v § 20 odst. 6; to 
neplatí v případě pořízení koupí, 
 

f) čestné prohlášení žadatele, že investiční záměr nebude spolufinancován z prostředků 
Evropské unie, 
 

g) čestné prohlášení žadatele o čerpání podpory malého rozsahu podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie za poslední 3 roky, je-li tato informace vyžadována v závislosti na 
režimu veřejné podpory, 
 

h) čestné prohlášení žadatele, že nemá ke dni podání žádosti o podporu splatný nedoplatek 
ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům a že není v úpadku nebo v likvidaci. 
 

(3) V případě výstavby, nebo modernizace žádost o podporu obsahuje také 
a) pravomocné rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem nebo účinnou veřejnoprávní 

smlouvu o provedení stavby nebo oznámený certifikát autorizovaného inspektora 
příslušnému stavebnímu úřadu, který nabyl právních účinků, souhlas s provedením 
ohlášené stavby, nebo čestné prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují povolení 
ani ohlášení, 

 
b) v případě stavební úpravy bytového domu nezpůsobilého k bydlení doklad 

o nezpůsobilosti bytového domu k bydlení, 
 
c) v případě modernizace čestné prohlášení žadatele, že nemovitá věc není alespoň 1 rok před 

podáním žádosti užívána k bydlení na základě právního důvodu, 
 
d) případně další doklady požadované Fondem ve výzvě. 
 

(4) V případě žádosti o podporu podle § 4 písm. d) podává žadatel žádost o dotaci a 
žádost o úvěr současně. Doklady, které jsou shodné jak k žádosti o dotaci, tak k žádosti o úvěr 
přikládá žadatel pouze jednou, a to k žádosti o dotaci. 

 
(5) Žádost o podporu formou dotace obsahuje také 

a) požadovanou výši dotace, 
 

b) žádost o pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu poskytování 
sociálního bydlení, 

 
c) v případě žádosti o dotaci podle § 9 písm. b) čestné prohlášení žadatele, že v době podání 

žádosti není podnikem v obtížích ve smyslu sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na 
záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích (2014/C 249/01). 
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(6) Žádost o podporu formou úvěru obsahuje také 
a) požadovanou výši a dobu splácení úvěru, 

 
b) doklady prokazující schopnost žadatele úvěr splácet, 

 
c) navrhované zajištění úvěru, 

 
d) čestné prohlášení žadatele, že v době podání žádosti není podnikem v obtížích a nebyl na 

něj v návaznosti na rozhodnutí Komise vystaven inkasní příkaz podle definic obsažených 
v předpisu Evropské unie k blokovým výjimkám. 

 
 

§ 12 
Postup při vyřizování žádosti o podporu 

 
(1) Fond vyřizuje žádosti o podporu podle § 4 písm. d) souběžně. 

 
(2) Obsahuje-li žádost vady, vyzve Fond žadatele, aby ve lhůtě stanovené ve výzvě, která 

nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení výzvy, vady odstranil. Jestliže žadatel ve 
stanovené lhůtě vady neodstraní, Fond smlouvu s žadatelem neuzavře. 

 
(3) Fond může žadatele vyzvat k doplnění podkladů potřebných k posouzení žádosti. 

Pokud žadatel ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení výzvy, 
podklady nedoplní, Fond smlouvu s žadatelem neuzavře. 

 
(4) Má-li Fond na poskytnutí podpory peněžní prostředky, zašle žadateli příslib poskytnutí 

podpory a požadavek na doložení aktualizovaných údajů o investičním záměru, pokud došlo 
k jeho změně.  

 
(5) Pokud Fond smlouvu s žadatelem neuzavře, oznámí žadateli písemně tuto skutečnost 

bez zbytečného odkladu, a to včetně uvedení důvodů. 
 

 
§ 13 

Smlouva o poskytnutí dotace 
 

Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením, pověří Fond žadatele výkonem 
služby obecného hospodářského zájmu a uzavře s ním smlouvu o poskytnutí dotace do 6 
měsíců ode dne doručení úplné žádosti, v případě žádosti o podporu na výstavbu nebo 
modernizaci do 6 měsíců od data doložení smlouvy s dodavatelem. 

 
 

§ 14 
Výše dotace 

 
Dotace může být poskytnuta až do výše uznatelných nákladů investičního záměru, nejvýše 

však do částky určené jako součin celkového počtu podlahové plochy sociálních bytů a 
v případě pořízení  
a) koupí nebo novostavbou průměrné ceny stavebních prací zveřejněné Českým statistickým 

úřadem pro výstavbu bytových domů za rok předcházející roku podání žádosti,  
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b) výstavbou podle § 2 písm. j) bodů 2, 3 a 4 průměrné ceny stavebních prací zveřejněné 
Českým statistickým úřadem pro nástavby, vestavby a přístavby k bytovým domům za rok 
předcházející roku podání žádosti, nebo  

 
c) modernizací polovinou průměrné ceny stavebních prací zveřejněné Českým statistickým 

úřadem pro nástavby, vestavby a přístavby k bytovým domům za rok předcházející roku 
podání žádosti. 

 
 

§ 15 
Podmínky čerpání a použití dotace  

 
(1) Dotace musí být použita pouze na uznatelné výdaje. 
 
(2) Příjemce dotace musí zahájit čerpání dotace do 1 roku ode dne nabytí účinnosti 

smlouvy o poskytnutí dotace.  
 
(3) Dotaci na pořízení lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo 

postupně podle postupu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
 
(4) Kupní smlouva musí být uzavřena nebo stavební práce musí být zahájeny nejpozději 

do 6 měsíců od účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

(5) Po dobu výstavby novostavby sociálního nebo smíšeného domu  
a) musí být rozestavěná stavba pojištěna s podmínkou pojistného plnění ve prospěch Fondu, 
 
b) nesmí být pozemek nebo rozestavěná stavba převedena na třetí osobu; na rozestavěné 

budově nesmí váznout zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva 
ve prospěch Fondu.  

 
(6) Žadatel doloží kupní cenu a cenu zjištěnou podle zákona o oceňování majetku 

v případě pořízení 
a) výstavbou, jejíž součástí je koupě nemovité věci, nebo 
 
b) koupí.  
 

 
§ 16 

Smlouva o poskytnutí úvěru 
 

(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením, uzavře Fond s žadatelem 
smlouvu o poskytnutí úvěru do 6 měsíců ode dne doručení úplné žádosti, v případě žádosti 
o podporu na výstavbu nebo modernizaci do 6 měsíců od data doložení smlouvy 
s dodavatelem. 

 
(2) Smlouva o poskytnutí úvěru musí obsahovat ujednání o zajištění úvěru. 
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§ 17 
Výše úvěru a úrokové sazby 

 
(1) Úvěr může být poskytnut až do výše 100 % celkových uznatelných výdajů na 

výstavbu dostupných bytů.  
 
(2) Doba splácení úvěru je nejvýše 30 let. 
 
(3) Úroková sazba se stanovuje ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro 

Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy snížené o 0,5 %, nejméně však ve výši 1 % 
ročně. Úroková sazba 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 dni snížené o 0,5 %, nejméně však ve výši 1 % ročně.  

 
(4) Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru. 

 
 

§ 18 
Podmínky čerpání, použití a splácení úvěru 

 
(1) Úvěr musí být použit pouze na uznatelné výdaje.  
 
(2) Příjemce úvěru musí zahájit čerpání úvěru do 1 roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

o poskytnutí úvěru.  
 
(3) Úvěr lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově, nebo postupně podle 

postupu uvedeného ve smlouvě o úvěru. 
 
(4) Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku. 
 
(5) Na žádost příjemce může Fond upravit dobu splácení úvěru, celková doba splácení 

úvěru včetně prodloužení, nesmí přesáhnout 45 let.  
 
(6) Po dobu výstavby novostavby smíšeného nebo dostupného domu  

a) nesmí být pozemek nebo rozestavěná stavba převedena na třetí osobu; na rozestavěné 
budově nesmí váznout zástavní právo, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu, 

 
b) musí být rozestavěná stavba pojištěna s podmínkou pojistného plnění ve prospěch Fondu. 
 

(7) Žadatel doloží kupní cenu a cenu zjištěnou podle zákona o oceňování majetku 
v případě pořízení 
a) výstavbou, jejíž součástí je koupě nemovité věci, nebo 
 
b) koupí. 

 
 

§ 19 
Realizace a vyhodnocení investičního záměru 

 
(1) Pokud příjemce podpory zjistí, že není schopen realizovat investiční záměr v souladu 

s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace nebo úvěru, neprodleně o tom informuje Fond a 
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současně předloží návrh na změnu smlouvy. Fond může v případech zvláštního zřetele 
hodných návrh příjemce podpory na změnu smlouvy přijmout. 

 
(2) Výstavba musí být dokončena a způsobilá užívání do 3 let ode dne účinnosti smlouvy 

o poskytnutí dotace nebo úvěru.  
 
(3) Modernizace musí být dokončena a způsobilá užívání do 2 let ode dne účinnosti 

smlouvy o poskytnutí dotace nebo úvěru. 
 
(4) Ukončením realizace investičního záměru je předání díla, které příjemce podpory 

doloží Fondu předávacím protokolem prokazujícím dodání díla bez vad bránících užívání 
díla. V případě koupě je ukončením realizace investičního záměru zápis vlastnického práva do 
katastru nemovitostí. 

 
(5) Nelze-li z důvodů zvláštního zřetele hodných termín ukončení realizace investičního 

záměru podle odstavce 2 dodržet, oznámí tuto skutečnost příjemce podpory neprodleně 
Fondu. Fond po posouzení důvodů prodlení může lhůtu přiměřeně prodloužit. 

 
(6) Příjemce podpory doručí Fondu závěrečné vyhodnocení investičního záměru, 

obsahující zejména přehled o čerpání peněžních prostředků na investiční záměr, ve lhůtě 
stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo úvěru. 

 
 

§ 20 
Podmínky pro nakládání s byty pořízenými s podporou 

 
(1) Po dobu výkonu služby obecného hospodářského zájmu, nejméně však 20 let, musí 

sociální byty sloužit k bydlení domácností v tržním selhání. Po dobu splácení úvěru nejméně 
však 20 let musí dostupné byty sloužit k nájemnímu bydlení. 

 
(2) V sociálních a smíšených domech musí příjemce dotace zajistit domovní služby po 

dobu uvedenou v odstavci 1. 
 
(3) Byty v sociálním domě musí být vybaveny zařízením vedoucím ke snížení spotřeby 

energií a teplé vody. 
 
(4) Po dobu výkonu služby obecného hospodářského zájmu sociální bydlení musí být pro 

domácnosti v sociálním domě dostupná sociální práce, která je poskytována na základě 
individuálních potřeb konkrétní domácnosti. 
 

(5) Příjemce podpory není oprávněn po dobu, po kterou sociální nebo dostupné byty 
slouží účelu podle tohoto nařízení 
a) převést vlastnické právo k sociálnímu bytu, dostupnému bytu, sociálnímu domu, 

smíšenému domu nebo dostupnému domu na jinou osobu, 
 
b) zatížit sociální byt, dostupný byt, sociální dům, smíšený dům nebo dostupný dům 

zástavním právem ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva státu nebo státního 
fondu, dal-li k tomu Fond předchozí souhlas.  
 
(6) Příjemce podpory pořízenou nemovitou věc pojistí nejpozději ke dni předání 

dokumentace závěrečného vyhodnocení investičního záměru nebo ke dni uzavření smlouvy 
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v případě pořízení koupí. Nemovitá věc musí být pojištěna po celou dobu platnosti podmínek 
pro poskytnutí podpory. Pojištění musí být sjednáno tak, aby v případě pojistné události 
pojistné plnění krylo celou vzniklou škodu. Nemovitá věc v záplavovém území musí být 
pojištěna pro případ povodně. 

 
(7) Po skončení nájmu sociálního bytu činí lhůta pro uzavření nájemní smlouvy s další 

fyzickou osobou, která prokáže, že její domácnost je v tržním selhání, nejvýše 6 měsíců.  
 
(8) Pokud příjemce podpory nemá zájemce o nájem sociálního bytu v tržním selhání, 

může uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu s fyzickou osobou, jejíž domácnost není 
v tržním selhání, nejdéle však na 1 rok, a to bez možnosti jejího opakování nebo prodloužení. 
Tato doba se nezapočítává do doby výkonu služby obecného hospodářského zájmu podle 
odstavce 1; po tuto dobu nebude příjemci podpory poskytována vyrovnávací platba. 

 
 

§ 21 
Podmínky uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu a nájemné  

 
(1) Příjemce podpory může uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu pouze s fyzickou 

osobou, která prokáže, že její domácnost je v tržním selhání, a která se zaváže k přijímání 
sociální práce. 

 
(2) Před uzavřením nájemní smlouvy příjemce podpory ověří, zda je domácnost v tržním 

selhání. 
 
(3) Při uzavření nájemní smlouvy musí být dodržena minimální přípustná podlahová 

plocha sociálního bytu ve vztahu k počtu členů domácnosti podle přílohy k tomu nařízení. 
 
(4) Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou, nejdéle však na 1 rok s možností jejího 

opakovaného prodloužení po posouzení konkrétní situace nájemce. 
 

(5) V nájemní smlouvě příjemce podpory 
a) neujedná peněžitou jistotu podle § 2254 odst. 1 občanského zákoníku, 
 
b) si vyhradí souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti podle § 2272 odst. 2 

občanského zákoníku, 
 
c) neudělí souhlas s podnájmem podle § 2275 odst. 1 občanského zákoníku a  
 
d) neudělí souhlas s přechodem nájmu na třetí osobu podle § 2279 odst. 1 věty druhé 

občanského zákoníku, zemře-li nájemce. 
 
(6) Nájemné v sociálních bytech nepřekročí výši uvedenou ve sdělení ministerstva 

vyhlášeném ve Sbírce zákonů. Výši nájemného může ministerstvo upravit, pokud nárůst 
měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem, zjištěného z údajů 
Českého statistického úřadu za období od posledního vyhlášení výše nájemného podle věty 
první, překročí 5 %.  
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§ 22 
Podmínky uzavření nájemní smlouvy k dostupnému bytu  

pořízenému s podporou a nájemné 
 

(1) Výběr nájemců v dostupných bytech musí být transparentní. Příjemce podpory předem 
určí a zveřejní kritéria pro výběr zájemců o dostupné byty, aniž by byl kdokoliv ze zájemců 
vyloučen. 

 
(2) V nájemní smlouvě se nájemné v dostupných bytech pořízených s podporou podle 

tohoto nařízení sjedná ve výši nájemného obvyklého v daném místě a čase.  
 
 

§ 23 
Odstoupení od smlouvy Fondem 

 
(1) Fond může odstoupit od smlouvy o poskytnutí dotace 

a) nedodrží-li příjemce dotace podmínky pro nakládání s byty postavené s podporou podle 
§ 20 nebo  

 
b) vyjde-li najevo, že žadatel porušil podmínky podle § 6 nebo sdělil nepravdivé nebo neúplné 

údaje v žádosti o podporu. 
 
(2) Odstoupí-li Fond od smlouvy o poskytnutí dotace, vyzve příjemce dotace  

k vrácení poskytnuté části dotace a nevyplatí nevyčerpanou část dotace. 
 
(3) Fond může odstoupit od smlouvy o poskytnutí úvěru  

a) je-li příjemce úvěru v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek úroků nebo 
jistiny ve sjednané výši a neuhradí-li tyto dlužné částky do 30 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy Fondu k zaplacení,  

 
b) nedodrží-li příjemce úvěru podmínky pro nakládání s byty postavené s podporou podle 

§ 20 nebo  
 

c) vyjde-li najevo, že žadatel porušil podmínky podle § 6 nebo sdělil nepravdivé nebo 
neúplné údaje v žádosti o podporu. 

 
(4) Odstoupí-li Fond od smlouvy o poskytnutí úvěru, nevyplatí nevyčerpanou část úvěru 

a vyzve příjemce úvěru k bezodkladnému splacení dlužné částky včetně dlužných úroků. 
 
 

§ 24 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.  
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Příloha k nařízení vlády č. .../2019 Sb. 
 

Další znevýhodnění 
 

Při ověření dalšího znevýhodnění domácnosti se posuzuje: 
1. typ bydlení, 
2. specifické požadavky na bydlení z důvodu zdravotního omezení, 
3. kvalita bydlení z hlediska jeho minimálních standardů, 
4. přiměřenost bytu s ohledem na počet členů domácnosti. 
 
 
1. Typ bydlení  
Předmětem ověření je právní důvod užívání bydlení domácnosti a jeho využitelnost 
k dlouhodobému bydlení.  
Domácnost bez bydlení je:  
1.1. domácnost bez právního důvodu na jakékoliv bydlení,  
1.2. domácnost bydlící v pobytovém zařízení, které neodpovídá formě trvalého bydlení 

(ubytovna, azylový dům apod.)  
1.3. domácnost žijící mimo byt či v prostorách, které nelze užívat za účelem trvalého bydlení 

(např. zahradní chatka, garáž apod.)  
 
U domácnosti, která je označena za domácnost bez bydlení, není dále zkoumána kvalita 
bydlení z hlediska jeho minimálních standardů ani přiměřenost bytu s ohledem na počet členů 
domácnosti. 
 
 
2. Specifické požadavky na bydlení z důvodu zdravotního omezení 
V případě možných specifických nároků na bydlení domácnosti, jejíž člen je osobou se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace z důvodu prokazatelné invalidity nebo jiného 
zdravotního omezení se posuzuje speciální bytová potřeba s tím související. V případě, že 
domácnost pociťuje problémy i obecně s kvalitou bydlení, či přiměřenou velikostí bydlení, 
které nejsou odstranitelné případnou pomocí pro zdravotně postižené, pak se pokračuje 
ověřováním kvality bydlení z hlediska jeho minimálních standardů a přiměřenosti bytu 
s ohledem na počet členů domácnosti.  
 
 
3. Kvalita bydlení z hlediska jeho minimálních standardů 
Předmětem posouzení kvality bydlení z hlediska jeho minimálních standardů je vyhodnocení 
bydlení domácnosti v následujících oblastech: 
3.1. celkový stav bytu a domu,  
3.2. hlavní kritéria kvality bytu: záchod, koupelna, prostor pro vaření, voda, vytápění a 

elektroinstalace, 
3.3. vedlejší kritéria kvality bytu: okna, stavební konstrukce a stavební povrchy v bytě, 

vstupní dveře, vlhkost a plísně, větrání, nebezpečí úrazu nebo infekce. 
 

V každé oblasti je stav bez zjevných vad hodnocen stupněm „1“, stav se zjevnými vadami, 
ovšem stále ještě funkční, tzv. omezená funkčnost, je hodnocen stupněm „2“, a stav, který má 
zásadní vadu nebo vybavení bytu zcela chybí a náprava stavu vyžaduje delší čas nebo 
stavební práce, např. rekonstrukci domu nebo jeho části, je hodnocen stupněm „3“. Stupeň 
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„3“ se netýká vad, které lze odstranit drobnou opravou, nebo které lze opravit v rámci běžné 
údržby bytu či jsou dány zanedbanou údržbou vinou uživatele bytu.  
Souhrnné vyhodnocení kvality bydlení obsahuje kombinaci vad v oblastech uvedených 
v bodech 3.1.  až 3.3. Za nekvalitní bydlení, tj. takové, které nedosahuje minimální kvality, je 
považováno bydlení, které má zásadní obtížně opravitelnou vada v hlavním kritériu, nebo 
bylo shledáno větší množství méně závažných vad v rámci vedlejších kritérií. 
 
Byt nedosahuje minimální kvality, pokud vykazuje: 
- zásadní vadu (stupeň 3) u alespoň 1 hlavního kritéria, například byt není vybaven koupelnou 

a náprava by vyžadovala rozsáhlou rekonstrukci a delší čas, nebo  
- zásadní vadu (stupeň 3) u alespoň 1 vedlejšího kritéria a zároveň alespoň 3 vady způsobující 

omezenou funkčnost (na úrovni stupně 2), například většina oken v bytě nejde zavírat a 
oprava vyžaduje větší rekonstrukci a zároveň je v bytě omezená funkčnost koupelny, vstupní 
dveře lze sice zamknout, ale vykazují značné poškození a nejsou zcela funkční a celkový 
stav bytu je špatný, nebo 

- problémy s omezenou funkčností (stupeň 2) u více než poloviny kritérií, například omezená 
funkčnost koupelny, kuchyňského koutu, záchodu, elektroinstalace, vstupních dveří, byt se 
potýká s vlhkostí a plísní a celkově špatným stav bytu i domu. 

 
 
4. Přiměřenost bytu s ohledem na velikost domácnosti  
Hodnocení přelidněnosti se provádí prostřednictvím posouzení velikosti podlahové plochy 
bytu na počet členů domácnosti a dále podle počtu obytných místností na počet bydlících 
osob v bytě.  
Je-li počet osob vzhledem k podlahové ploše bytu vyšší než hodnoty uvedené v tabulce 1 – 
šedá pole, jedná se o přelidněný byt.  
V případě, že podlahová plocha bytu odpovídá minimálnímu standardu pro daný počet osob, 
je kontrolován počet obytných místností. Pokud je počet obytných místností nedostatečný, je 
byt definován rovněž jako přelidněný, viz tabulka 2.  
 
 
Tabulka 1: Přiměřenost bytu s ohledem na velikost domácnosti podle podlahové plochy bytu  
 

Podlahová  
plocha  
bytu 

počet  
osob  

v bytě:  
1 

počet  
osob  

v bytě:  
2 

počet  
osob  

v bytě:  
3 

počet  
osob 

v bytě:  
4 

počet  
osob  

v bytě:  
5 až 6 

počet 
osob 

v bytě:  
7 až 8 

počet  
osob  

v bytě:  
9 až 12 

počet  
osob 

v bytě:  
13 a více 

< 37,9 m²  standard minimální  
standard 

minimální 
standard přelidněný přelidněný přelidněný přelidněný přelidněný 

38 - 51,9 m²  standard standard minimální 
standard 

minimální 
standard přelidněný přelidněný přelidněný přelidněný 

52 - 67,9 m²  nadstandard standard standard minimální 
standard 

minimální 
standard přelidněný přelidněný přelidněný 

68 - 81,9 m²  nadstandard nadstandard standard standard minimální 
standard 

minimální 
standard přelidněný přelidněný 

82 - 95,9 m²  nadstandard nadstandard nadstandard  standard standard minimální 
standard 

minimální 
standard přelidněný 

 
Je-li předmětem posuzování byt o podlahové ploše větší než 95,9 m2, pak je přiměřenost bytu 
s ohledem na velikost domácnosti podle podlahové plochy bytu posuzována obdobně jako 
v tabulce 1 s ohledem na konkrétní situaci a počet členů domácnosti.  
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Tabulka 2: Přiměřenost bytu s ohledem na velikost domácnosti podle počtu obytných místností v bytě 
v případě minimálního standardu podle podlahové plochy bytu 
 

Počet 
obytných 
místností 

počet 
osob 

v bytě:  
1 

počet 
osob 

v bytě: 
2 

počet 
osob 

v bytě: 
3 

počet 
osob 

v bytě: 
4 

počet 
osob 

v bytě: 
5 až 6 

počet 
osob 

v bytě: 
7 až 8 

počet 
osob  

v bytě: 
9 až 12 

počet 
osob 

v bytě: 
13 a více 

1 standard standard minimální 
standard 

přelidněný přelidněný přelidněný přelidněný přelidněný 

2  standard standard standard minimální 
standard 

přelidněný přelidněný přelidněný přelidněný 

3 nadstandard standard standard standard minimální 
standard 

přelidněný přelidněný přelidněný 

4 nadstandard nadstandard nadstandard standard standard minimální 
standard 

přelidněný přelidněný 

5 nadstandard nadstandard nadstandard nadstandard standard standard minimální 
standard 

přelidněný 

 
Je-li předmětem posuzování byt o větším počtu obytných místností než 5, pak je přiměřenost 
bytu podle počtu obytných místností posuzována obdobně jako v tabulce 2 s ohledem na 
konkrétní situaci a počet členů domácnosti. 
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