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IV 

Odůvodnění 
 

A. Obecná část 
Název 

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů 
 

I. Nezbytnost navrhované právní úpravy 

Státní fond rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) může své prostředky na financování modernizace 
bytových domů použít pouze za předpokladu, že tak stanoví nařízení vlády, a to v souladu 
se zmocňovacím ustanovením v § 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. 

Návrh je předkládán za účelem realizace Finančního nástroje Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále také jen „FN IROP“ nebo „FN“), která je ukotvena v Programovém 
dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 (dále jen 
„PD IROP“), který byl schválen Prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 4. 6. 2015. 
Dle původních dispozic měla být realizace FN IROP řešena prostřednictvím správce FN IROP, 
který by byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení na základě záměru schváleného dne 
6. 11. 2017 ministryní pro místní rozvoj. Otevřené nadlimitní řízení, které bylo Ministerstvem 
pro místní rozvoj jako zadavatelem veřejné zakázky zveřejněno dne 19. 10. 2018, bylo 
ukončeno dne 21. 1. 2019 s tím, že od potenciálních dodavatelů, uchazečů o výkon správce FN 
IROP, nepřišla žádná nabídka. Veřejná zakázka tak byla ze strany zadavatele zrušena s tím, 
že v souladu čl. 38 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 
ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví 
finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) 
č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, 
(EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012, bude FN realizován prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení, a to 
při zachování procentuálního limitu dosažené energetické úspory bytového domu ve výši 20 % 
stanovených v rámci zadávacích podmínek otevřeného výběrového řízení.   
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II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena  

Předkládaný návrh je v souladu se zákonným zmocněním obsaženým v ustanovení § 9 zákona 
č. 211/2000 Sb., podle kterého „Vláda stanoví nařízením podmínky použití finančních 
prostředků k účelům uvedeným v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f) ...“, přičemž podle § 3 
odst. 1 písm. a) „Finanční prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze použít pouze 
na území České republiky ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami 
a modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou úvěru,“. Předkládaný návrh obsahuje 
úpravu krytí části nákladů na modernizaci bytových domů formou úvěru. 
 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie  

Návrh nařízení vlády je plně slučitelný jak s primárními, tak sekundárními předpisy práva EU. 
Návrh nařízení vlády se dotýká zejména práva veřejných podpor.  

Z předpisů primárního práva EU se na návrh tohoto nařízení vztahují čl. 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále také jen „SFEU“). Financování bydlení státem představuje 
veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 SFEU. Tato podpora však nebude považována 
za neslučitelnou s vnitřním trhem, neboť bude poskytnuta na základě níže uvedených výjimek 
ze zákazu veřejné podpory. Poskytování této podpory tak bude omezeno v souladu s pravidly 
poskytování podpory podle níže uvedených přímo použitelných předpisů EU. 

Ze sekundárních předpisů se na předkládaný návrh vztahují zejména 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 a nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory 
za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění.  

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 upravuje podmínky podpory de minimis (nebo také 
podpory malého rozsahu), a to včetně stanovení limitů pro veřejnou podporu tak, aby tato 
nenarušovala hospodářskou soutěž mezi členskými státy a byla tak slučitelná s vnitřním trhem. 
Vzhledem ke stanovení limitu pro výši úvěru v nařízení a zejména ke stanovení podmínek 
omezujících rozsah krytí způsobilých výdajů, včetně rozsahu krytí způsobilých výdajů 
v kombinaci s prostředky, které již byly příjemci úvěru poskytnuty v režimu de minimis, je 
daná právní úprava v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013.  

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 stanovuje okruh blokových výjimek, čímž se rozumí takový 
okruh kategorií a druhů veřejné podpory, u nichž se za dodržení určitých podmínek předpokládá 
jejich slučitelnost s vnitřním trhem EU a lze je bez nutnosti detailního přezkumu ze strany 
Evropské komise relativně jednoduše poskytnout. Navrhované nařízení využívá blokovou 
výjimku uvedenou v čl. 39 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 - Investiční podpora na projekty 
ke zvýšení energetické účinnosti budov.  

V souladu s přílohou č. IV Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 bude 
vztah mezi ŘO IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj) a Fondem podrobně upraven v dohodě 
o financování.  
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IV. Zhodnocení platného právního stavu 

Fond hospodaří při plnění úkolů s finančními prostředky státu v souladu s § 3 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, a v souladu s prováděcími 
nařízeními vlády, kterými jsou stanoveny podmínky použití finančních prostředků. 

Fond v současné době poskytuje Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu 
na technologii výstavby. Po ukončení tohoto programu bude nahrazen prováděním Finančního 
nástroje IROP dle tohoto nařízení. 
 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady a dopady na životní prostředí  

PD IROP, který obsahuje alokace na jednotlivá opatření, byl schválen vládou dne 9. 7. 2014 
usnesením č. 555. Na základě schválené alokace IROP budou finanční nároky vůči státnímu 
rozpočtu ve výši předfinancování podílu EU, který bude odpovídat celkové částce schválené 
na FN IROP. Tyto prostředky budou následně refundovány státnímu rozpočtu z rozpočtu 
Evropské komise. Zároveň se zde jedná o pozitivní dopad na státní rozpočet, protože v případě, 
že by nedošlo k realizaci FN, bude alokace vyčerpána formou nenávratné dotace tak, aby 
se naplnil závazek vůči Evropské komisi. Česká republika se v PD IROP v rámci prioritní osy 
č. 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů zavázala k plnění 
specifického cíle 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Dosažení výsledku 
specifického cíle 2.5 bude sledováno prostřednictvím splnění indikátorů, tj. úspory spotřeby 
energie v MWh/rok. Pokud nebude realizován FN IROP, bude nutno všechny zbylé finanční 
prostředky realokovat do jiného specifického cíle, prioritní osy, případně jiného operačního 
programu v souladu s článkem 96 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, 
jinak hrozí nenaplnění indikátoru. Tato operace nezakládá vznik dodatečně nezpůsobilých 
výdajů.  

Jedna z hlavních výhod realizace FN formou úvěrů ve srovnání s dotačním financováním 
spočívá v návratnosti finančních prostředků. Realizace FN formou úvěrů umožňuje navrácení 
použitých prostředků ve formě splátek jistin z poskytnutých úvěrů a opakované využití 
již jednou použitých prostředků, se kterými bude nadále Fond, jako státní fond, hospodařit 
za obdobným účelem podpory bydlení v České republice. Konkrétní postup opětovného využití 
prostředků bude předmětem výstupní strategie, která bude zpracována v závislosti 
na konkrétních potřebách v oblasti bydlení během doby udržitelnosti FN IROP. Výhodou 
realizace prostřednictvím Fondu jsou rovněž nižší náklady na administraci a správu, 
protože Fond tuto činnost bude vykonávat za odměnu, která bude určena dle limitů stanovených 
v čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, ze dne 
3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
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námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 
fondu. Toto ustanovení udává maximální možnou výši nákladů a poplatků spojených s řízením 
finančního nástroje v průběhu období způsobilosti a tím tak reguluje tržní cenu do konce období 
způsobilosti. Po tomto období odměna vyplácena nebude. 

Podnikatelské prostředí návrh nařízení neovlivňuje, což je zaručeno poskytováním úvěrů 
v souladu s pravidly veřejné podpory1. 

Dopady na životní prostředí jsou posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vzhledem k PD IROP jako celku, a to v rámci vyhodnocení vlivů koncepce dle uvedeného PD 
IROP (dále jen „Vyhodnocení“). Předmětem Vyhodnocení byl vliv koncepce PD IROP na  

− přírodu a krajinu, 
− ovzduší, 
− klima,  
− vodu, 
− půdu a horninové prostředí a 
− kulturní památky v rámci kulturního dědictví podle § 2 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
a dále 

− energetiku a 
− odpadové hospodářství podle § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 

Vzhledem k tomu, že PD IROP jako celek zahrnuje řadu zájmových oblastí, může ovlivnit 
prakticky všechny složky přírody a krajiny, včetně kulturních památek, energetiky 
a odpadového hospodářství. 

V rámci Vyhodnocení bylo zpracováno hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti, ve kterém byl vliv snižování energetické náročnosti v sektoru bydlení 
vyhodnocen jako nulový. Ministerstvo životního prostředí vydalo ke koncepci IROP, 
která je podkladem pro PD IROP, souhlasné stanovisko dne 30. 6. 2014, č.j. 45327/ENV/14.  

Vzhledem k výsledku Vyhodnocení koncepce v podobě PD IROP jako celku je nutno upřesnit, 
že toto nařízení bude mít největší vliv, a to pozitivní, v rámci snižování energetické náročnosti 
bytových domů na složku energetiky tak, jak je popsáno v bodu 3.4 Vyhodnocení. Může však 
ovlivnit všechny složky přírody a krajiny, včetně kulturních památek a odpadového 
hospodářství, a to v oblasti bydlení. V rámci Vyhodnocení byl zjištěn pozitivní nebo částečné 
pozitivní vliv snižování energetické náročnosti v sektoru bydlení na následující složky: 

 
1 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 nebo článek 39 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, 
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem.  
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ovzduší, klima a energetika; a nepřímý negativní vliv na složku půdy a na biotopy v rámci 
přírody a krajiny. 
 

VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace  

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by mohla být předmětem 
diskriminace. Úvěr na základě tohoto nařízení lze poskytnout na energetickou modernizaci 
bytového domu mimo území hl. m. Prahy, a to v souladu s možnou intervencí Specifického cíle 
2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení dle PD IROP pouze v méně rozvinutých 
regionech na základě rozdělení území České republiky do jednotlivých kategorií regionů 
dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006. 
 

VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů  

1. Obecný právní rámec ochrany soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) (dále jen  „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. Osobní údaje žadatelů o úvěr a příjemců úvěru a osob poskytujících zajištění 
bude Fond zpracovávat v rámci úkolů prováděných ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné 
moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.  

Fond bude v rámci poskytování úvěrů dle tohoto nařízení zpracovávat osobní údaje subjektů 
údajů na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci pro následující 
účely:  

a) posouzení a vyhodnocení žádostí žadatelů o získání úvěrů,  
b) příprava, uzavření, plnění a změny smlouvy o poskytnutí úvěru, 
c) určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Fondu včetně vymáhání pohledávek,  
d) veřejnosprávní kontrola klientů ve věci plnění podmínek uzavřených smluv,  
e) spolupráce Fondu s orgány dohledu,  
f) poskytování součinnosti orgánům státní správy,  
g) zajištění vnitřních potřeb Fondu v oblasti bezpečnosti, kontroly, auditu a archivace,  
h) evidence poskytování obecných informací příjemcům k předmětné formě podpory 

na základě jejich žádosti.  
 
2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů pro účely posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů 

i. V rámci účelu uzavírání smluv o úvěru na energetickou modernizaci bytových domů budou 
primárně zpracovány následující kategorie osobních údajů: 
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a) jméno (popř. jména) subjektu údajů,  
b) příjmení subjektu údajů,  
c) adresa trvalého pobytu subjektu údajů,  
d) datum a místo narození subjektu údajů,  
e) rodné číslo subjektu údajů,  
f) státní občanství subjektu údajů, 
g) další kontaktní údaje subjektu údajů – zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, datová 

schránka atd. 

ii. V rámci účelu posouzení a vyhodnocení žádostí žadatelů o poskytnutí úvěru na energetickou 
modernizaci bytových domů budou primárně zpracovány následující kategorie osobních údajů: 

a) zaměstnání/povolání subjektu údajů, 
b) údaje o příjmech a závazcích subjektu údajů, jejich výše a zdroj příjmů,  
c) údaj o beztrestnosti subjektu údajů podle tohoto nařízení, 
d) údaje o subjektu údajů z centrální evidence exekucí,  
e) údaje o subjektu údajů z insolvenčního rejstříku včetně případné delikvence, 
f) informace o subjektu údajů z centrální evidence dotací,  
g) identifikace vlastněných nemovitostí subjektem údajů, 
h) rodinný stav (příp. identifikační údaje manžela nebo manželky),  
i) případně identifikace vlastněných podílů v korporacích, 
j) informace, zda byla žádost subjektu údajů o poskytnutí úvěru vyřízena jako úspěšná 

nebo neúspěšná (z jakého důvodu), 
k) další údaje poskytnuté žadatelem, které jsou nutné pro prokázání schopnosti žadatele úvěr 

splácet. 

iii. V rámci účelu uplatňování právních nároků Fondu včetně vymáhání pohledávek vzniklých 
na základě poskytnutých úvěrů na energetickou modernizaci bytových domů budou primárně 
zpracovány následující kategorie osobních údajů: 

a) údaje o plnění smlouvy uzavřené Fondem se subjekty údajů, 
b) typ a číslo uzavřené smlouvy,  
c) výše poskytnutého úvěru,  
d) datum a výše jednotlivých provedených splátek,  
e) evidovaný a vymáhaný dluh,  
f) údaje o přihlášené pohledávce,  
g) způsob a průběh vymáhání dluhu, 
h) aktuální údaje o subjektu údajů z insolvenčního rejstříku včetně případné delikvence. 

Osobní údaje z kategorií uvedených v podbodu i. mohou být zpracovány rovněž v rámci účelů 
uvedených v podbodech ii a iii Osobní údaje z kategorií uvedených v podbodu ii. mohou být 
zpracovány rovněž v rámci účelů uvedených v podbodu iii. Všechny kategorie osobních údajů 
uvedené v rámci podbodů i až iii pak mohou být zpracovávány Fondem pro ostatní účely 
uvedené v bodu 1 této kapitoly (VII.). Určení zákonnosti, způsobu, účelu a rozsahu zpracování 
těchto osobních údajů se analogicky shoduje se způsobem určení zákonnosti, způsobu, účelu 
a rozsahu zpracování v případě programů, které již Fond provádí. Podrobnosti jsou uvedeny 
v následujícím bodu 3. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJBFAZ1L)



7 
 

 
 
 
3. Závěry posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

Vzhledem k závěrům uvedeným v této kapitole dojde ve vztahu k posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů k rozšíření zpracování osobních údajů o žadatele, resp. příjemce úvěru podle 
tohoto nařízení, jelikož budou příjemci prostředků podle tohoto nařízení právnické i fyzické 
osoby. Ve vztahu k definici bytového domu, která je převzata z vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, a to bez omezení bytových domů počtem bytů, 
lze objektivně očekávat, že absencí tohoto omezení dojde k nárůstu poměru fyzických 
a právnických osob ve prospěch fyzických osob. Z údajů Českého statistického úřadu 
uveřejněných v měsíčníku STATISTIKA&MY vydaného v září roku 2014 vyplývá, že podíl 
vlastnictví bytových domů fyzickými osobami činil k tomuto datu 18,0 %. Z objektivních 
důvodů, a zejména z porovnání s podílem fyzických osob u srovnatelných programů Fondu, 
lze očekávat, že podíl fyzických osob v rámci žadatelů a příjemců úvěru bude v případě úvěrů 
podle tohoto nařízení nižší než 6 %. Očekávaný celkový objem podaných žádostí činí 500 
žádostí za tranži podle tohoto nařízení. Lze tedy objektivně očekávat, že objem nárůstu 
celkového počtu subjektů údajů Fondu v souvislosti s poskytováním prostředků dle tohoto 
nařízení nepřesáhne 30 subjektů údajů za tuto tranži. Přesto nelze poměr fyzických 
a právnických osob, ani celkový počet žadatelů nebo příjemců úvěru – fyzických osob – přesně 
určit. 

K rozšíření zpracování osobních údajů oproti současnému stavu naopak nedojde v rámci 
kategorií zpracovávaných osobních údajů. Za rozšíření kategorií zpracovávaných osobních 
údajů nelze považovat zpracovávání osobních údajů obsažených v monitorovacím systému 
podle zákona o podpoře regionálního rozvoje podle § 6 odst. 3 tohoto nařízení, neboť se v praxi 
jedná o stejné kategorie osobních údajů, které Fond zpracovává i bez získávání údajů z tohoto 
monitorovacího systému; ostatní osobní údaje obsažené v tomto monitorovacím systému Fond 
nezpracovává. V rámci zjištění bonity žadatele je Fond oprávněn odeslat žadateli výzvu, aby 
doložil další doklady nutné pro prokázání schopnosti úvěr splácet. Tento rozsah zpracování 
však koresponduje s rozsahem u již existujících programů Fondu, na základě 
kterého je nastavena bezpečnost zpracování osobních údajů a hodnocení rizik v rámci Fondu. 
Pro úplnost je nutno zdůraznit, že údaj o beztrestnosti subjektů údajů podle tohoto nařízení není 
údajem týkajícím se rozsudků v trestních věcech a trestných činů v režimu podle čl. 10 GDPR. 

Pro účely uvedené v bodu 1 této kapitoly je nezbytné zpracovávat osobní údaje v rozsahu 
kategorií uvedených v bodu 2 této kapitoly. Fond poskytuje prostředky ve veřejném zájmu. 
Při poskytování prostředků je Fond povinen dodržovat pravidla poskytování veřejných 
prostředků vyplývající z právního řádu České republiky. Pro účely zajištění návratnosti 
prostředků je nutno posoudit bonitu žadatele, se kterým bude za účelem poskytnutí prostředků 
a zajištění návratnosti prostředků uzavřena smlouva; pro tyto a další související účely dle bodu 
1 této kapitoly je nutno zpracovávat osobní údaje v rozsahu dle bodu 2 této kapitoly. Zákonným 
titulem, který zastřešuje uvedené účely, je plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci. Pro zajištění účelů ve veřejném zájmu bude Fond oprávněn 
zpracovat údaje uvedené v bodu 2 této kapitoly v podobě rovněž opakovaného nahlížení, 
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vyhledávání a následného shromažďování uvedených údajů za účelem zajištění přesnosti 
a integrity předmětných osobních údajů. Periodicita obnovení bude v těchto případech zajištěna 
formou přírůstkové aktualizace dat. V případě, kdy by došlo k omezení kategorií 
zpracovávaných osobních údajů dle bodu 2 této kapitoly, nebyly by zajištěny výše uvedené 
účely. V tomto případě tedy rozsah kategorizace zpracovávaných osobních údajů naplňuje 
zásadu minimalizace údajů dle čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR. Lze shrnout, že z výše uvedeného 
vyplývá naplnění všech zásad zpracování osobních údajů dle čl. 5 GDPR. 

Záruky zabezpečení ochrany osobních údajů jsou zakotveny v systému vnitřních předpisů 
Fondu a jsou tvořeny zejména: 

− samotnou systematizací ochrany osobních údajů, která je zajištěna zejména Směrnicí 
k systému ochrany a zpracování osobních údajů Fondu, a následně implementací GDPR 
do základny vnitřních předpisů Fondu, 

− technickými a organizačními opatřeními spočívajícími zejména v zajištění ochrany 
osobních údajů v listinné a elektronické podobě, zajištění minimalizace údajů, jejich 
dostupnosti, důvěrnosti a integrity, 

− opatřeními v praktické a procesní rovině, která spočívají zejména v praktickém zajištění 
zabezpečení mimo prostředí Fondu - např. uzavírání zpracovatelských smluv, dohod 
mezi společnými správci, aplikaci bezpečnostní politiky Fondu atd., nebo v samotném 
výkonu nebo kontrole technických a organizačních opatření, např. v podobě kontrol 
pověřence pro ochranu osobních údajů Fondu. 

Funkčnost a efektivita těchto záruk je v prostředí Fondu každoročně ověřována prostřednictvím 
analýzy rizik, která analyzuje následující kategorie hrozeb: 

- vnější hrozby, 
- technické hrozby, 
- systémové hrozby, 
- lidský faktor. 

Celková míra rizika je následně vyhodnocena na základě hodnoty aktiva, zranitelnosti aktiva 
a pravděpodobnosti hrozby. Na základě tohoto vyhodnocení nebyla v rámci analýzy rizik 
ze dne 24. 5. 2019 vyhodnocena žádná rizika nad stanovenou akceptovatelnou mírou. V případě 
zvýšených rizik byla přijata technická a organizační opatření s konkrétními kontrolními 
mechanismy, které – v kombinaci s aplikací praktických procesních opatření – od jejich 
zavedení přispívají ke snižování míry rizika. 

Vliv nabytí účinnosti tohoto nařízení a následného poskytování prostředků je z hlediska dopadů 
na analýzu rizik zcela marginální nebo nulový, a to zejména z důvodu malého rozsahu rozšíření 
zpracování a již existujícího a fungujícího nastavení opatření pro zabezpečení ochrany osobních 
údajů. V rámci nabytí účinnosti tohoto nařízení pak nedojde k přijetí žádných specifických 
protiopatření, neboť v procesu ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci poskytování 
prostředků podle tohoto nařízení budou aplikovány záruky zabezpečení ochrany osobních 
údajů, které již v prostředí Fondu existují. 

Veškerá oprávnění žadatelů a příjemců úvěru jako subjektů údajů jsou upravena v Informačním 
memorandu o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 nařízení GDPR, které je 
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uveřejněno na webových stránkách Fondu. Veškerá práva subjektů údajů Fondu budou 
zaručena rovněž žadatelům a příjemcům úvěru podle tohoto nařízení. 
 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik  

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika. 
Potenciální korupční rizika, která by mohla vyplývat ze znění § 12 odst. 1, tedy z oprávnění 
Fondu odstoupit od smlouvy o úvěru, jsou eliminována tím, že vnitřní předpisy Fondu 
jednoznačně definují podmínky a okolnosti, za kterých dojde k odstoupení od smlouvy. 

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

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

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

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

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

6. Kontrolovatelnost rozhodování: Rozhodování je v programu omezeno na straně 
poskytovatele pouze na kontrolu splnění podmínek programu. Tato kontrola 
je vzhledem k jasné definici podmínek programu velice jednoduchá. Kontrola 
neprobíhá za účasti žadatele o úvěr, ale v případě nedostatků nebo nejasností v žádosti 
je žadatel vyzván k nápravě v přiměřeném čase, pokud je náprava možná. Proces 
rozhodování je značně formalizovaný. Vnitřní kontrola schvalování je třístupňová, 
je plně evidována v informačním systému poskytovatele podpory.     
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7. Odpovědnost: Odpovědnost jednotlivých osob vstupujících do procesu provádění 
kontroly na straně poskytovatele je dána vnitřním předpisem. Případné chybné nebo 
nedostatečné vyhodnocení plnění podmínek programu by bylo řešeno podle závažnosti 
podle podmínek pracovněprávního vztahu. 

8. Opravné prostředky: Dle odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2016, 
sp. zn. 32 Cdo 2508/2014 se dlužná jistina vymáhá prostřednictvím příslušného 
finančního úřadu a dlužné smluvní příslušenství prostřednictvím příslušného soudu. 
Pro oba způsoby vymáhání platí, že opravné prostředky lze podávat.   

9. Transparentnost: Smlouvy s právnickými osobami a osobami fyzickými podnikajícími 
budou vždy zveřejňovány v registru smluv. Vzhledem k tomu, že úvěry mohou čerpat 
i fyzické osoby nepodnikající, Fond bude s ohledem na tuto možnost pravidelně 
uveřejňovat základní informace o počtu a objemu uzavřených úvěrů bez konkrétní 
identifikace jednotlivých příjemců úvěrů. 

 
IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
B. Zvláštní část  
 
K § 1 

Navrhuje se úprava podmínek pro použití finančních prostředků z Fondu, a to formou úvěrů 
poskytovaných na energetickou modernizaci bytových domů. 
 
K § 2 

V návrhu tohoto předpisu se upravuje definice pojmů „bytový dům“, „energetická 
modernizace“ a „povolení energetické modernizace“. Pojmy jsou definovány pro účely 
navrhovaného textu. 

Bytovým domem podle tohoto nařízení je stavba, ve které více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení. Tato definice vychází z § 2 písm. a) bodu 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Jelikož je samotná definice 
bytového domu stanovená ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. poměrně široká, neboť by bylo možné 
pod ni, bez dalšího upřesnění (jak v uvedené vyhlášce vyplývá z vymezení další stavby 
pro bydlení, a sice rodinného domu v § 2 písm. a) bodu 2, který se od bytového domu liší mj. 
splněním požadavku na trvalé rodinné bydlení), podřadit například i rodinné domy, navrhuje 
se současně stanovit, že bytovým domem podle tohoto nařízení není rodinný dům 
podle § 2 písm. a) bodu 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. 

Pojem bytový dům zahrnuje jak domy rozdělené na jednotky, tak domy na jednotky 
nerozdělené. Bytový dům podle tohoto nařízení není limitován počtem bytů ani jednotek. 
Bytový dům může být v katastru nemovitostí zapsán se způsobem využití jako bytový dům 
nebo objekt k bydlení. 
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Energetickou modernizací se rozumí modernizace bytového domu, která povede ke snížení 
energetické náročnosti celého bytového domu v rámci součtu dílčích dodaných energií 
do bytového domu podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 
Energetická modernizace může být provedena výhradně stavebními úpravami, udržovacími 
pracemi nebo jinými opatřeními uvedenými v § 3 tohoto nařízení. 

Povolením energetické modernizace se rozumí souhlas stavebního úřadu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru podle § 106 stavebního zákona, stavební povolení podle § 115 
stavebního zákona, veřejnoprávní smlouva podle § 78a nebo § 116 stavebního zákona, 
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora podle § 117 stavebního 
zákona, společné povolení nebo opakované stavební povolení, územní rozhodnutí nebo územní 
souhlas. 
 
K § 3 

Stanoví se taxativní výčet opatření, na něž lze čerpat finanční prostředky dle tohoto nařízení. 
Úvěr lze čerpat na více opatření současně.  

K písm. a):  

Jedná se o zvýšení tepelně technických parametrů teplosměnných konstrukcí včetně podlah 
nebo vnitřních konstrukcí bytového domu nebo zón, které se nacházejí na systémové hranici 
celé budovy nebo které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá 
zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově 
nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu [viz pojem „venkovní 
prostředí“ podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov]. 

K písm. b): 

Tento pododstavec se vztahuje na pořízení a instalaci prvků stínění v exteriéru, které zamezují 
nebo omezují vnik světla a tepla do bytového domu a tím přispívají ke snížení jeho energetické 
náročnosti. 

K písm. d) až f): 

Úvěr lze použít na výměnu zdroje tepla podle § 3 písm. d), e) nebo f) za takový zdroj tepla, 
který ke svému provozu využívá obnovitelné zdroje energie nebo jiné zdroje energie uvedené 
v § 3 písm. d), e) nebo f). Úvěr nebude možné poskytnout pouze na pořízení zdroje tepla; 
pořízení zdroje tepla bude výhradně součástí jeho výměny.  

Obnovitelnými zdroji energie se podle § 2 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů, rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje 
energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, 
energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového 
plynu a energie bioplynu. 

K písm. g) 

Toto ustanovení umožňuje separátní použití úvěru na instalaci zařízení, která již byla žadatelem 
pořízena, pokud splňují podmínky pro nová zařízení dle § 3 písm. d), e) nebo f) a zároveň jejich 
instalací bude nahrazeno stávající zařízení v podobě zdroje tepla na fosilní paliva uvedeného 
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v § 3 písm. d), e) nebo f); použití úvěru na instalaci těchto nových zařízení lze volně 
kombinovat. 

K písm. j) 

Připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií se řídí ustanovením § 16 
odst. 7 zákona o ochraně ovzduší. 

K písm. l) 

Předávací stanicí je myšleno zařízení pro přeměnu parametrů tepelné energie pro potřeby 
snížení energetické náročnosti bytového domu; předávací stanice je samostatnou věcí a není 
součástí bytového domu. 

K písm. m) 

Jedná se o náhradu vnějších otvorových výplní tepelně technicky dokonalejšími materiály, 
které povedou ke snížení energetické náročnosti bytového domu. 
 
K § 4  

Toto ustanovení určuje osoby, které mohou být žadateli o poskytnutí úvěru.  

Od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, existuje v důsledku obnovení zásady 
superficies solo cedit dvojí režim staveb z hlediska toho, zda jsou součástí pozemku (a tedy 
nejsou samostatnou věcí v právním smyslu), nebo zda jakožto samostatné věci nejsou součástí 
pozemku. Návrh tuto skutečnost při vymezení osob oprávněných podat žádost o poskytnutí 
úvěru bere v potaz.  

Nemovitou věcí, jejíž součástí je bytový dům, bude zpravidla pozemek (viz § 506 občanského 
zákoníku). 

V případě domu rozděleného na jednotky, jehož správu vykonává SVJ, je žadatelem SVJ 
daného bytového domu.  

Spoluvlastníkem bytového domu se rozumí i vlastník jednotky v bytovém domě, v němž 
nevzniklo společenství vlastníků jednotek (dále také jen „SVJ“) a jehož správu vykonává 
správce podle § 1190 věty druhé občanského zákoníku. 

Bytové družstvo může být žadatelem, spadá-li do některé z kategorií žadatelů uvedených 
v tomto ustanovení, tedy je-li například vlastníkem či spoluvlastníkem bytového domu. 

V případě bytového domu ve spoluvlastnictví více osob mohou být žadateli pouze všichni 
spoluvlastníci bytového domu, resp. všichni vlastníci jednotek v domě rozděleném na jednotky, 
ve kterém nevzniklo SVJ; tím není vyloučena možnost spoluvlastníka nechat se při podání 
žádosti zastoupit jinou osobou. Podmínky pro poskytnutí úvěru musí být splněny u každého 
ze spoluvlastníků.  
 
K § 5 

Odstavec 1 stanoví podmínky poskytnutí úvěru týkající se osoby žadatele, v odstavci 2 jsou 
uvedeny ostatní podmínky poskytnutí úvěru. 
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Podle odstavce 2 písm. a) bude možné úvěr poskytnout pouze pro účely definované v tomto 
nařízení, tj. pro účely uvedené v § 3.  

Úvěr není možné poskytnout na energetickou modernizaci bytového domu nacházejícího 
se na území hlavního města Prahy, a to z toho důvodu, že v souladu s PD IROP Specifický cíl 
2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení intervenuje pouze v méně rozvinutých 
regionech v souladu s rozdělením území České republiky do jednotlivých kategorií regionů 
dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013. 

Podle odstavce 2 písm. b) lze úvěr poskytnout pouze v případě, že zamýšlenou energetickou 
modernizací dojde ke snížení energetické náročnosti celého bytového domu dle § 4 odst. 2 
vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, alespoň o 20 %. Tato podmínka 
se bude dokládat již při podání žádosti předložením průkazu energetické náročnosti budovy, 
jehož zákonnou náležitostí je hodnocení splnění požadavků na energetickou náročnost budovy 
(§ 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií). K tomu dále viz odůvodnění k § 6. 

Podmínka uvedená v odstavci 2 písm. c) nemusí být splněna ke dni podání žádosti, nýbrž je 
možné ji splnit ještě v průběhu posuzování žádosti o poskytnutí úvěru (srov. § 6 odst. 4). Pojem 
„povolení energetické modernizace“ je definován v § 2 písm. c) nařízení. 

Podmínku spočívající ve sjednání pojištění bytového domu podle odstavce 2 písm. d) je třeba 
splnit před uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru. Žadatel je povinen doložit její splnění 
na výzvu Fondu podle § 6 odst. 4 písm. b) nařízení. 

Podmínka podání žádosti před zahájením energetické modernizace vyplývá z nutnosti dodržet 
motivační účinek poskytované podpory upravený v čl. 6 odst. 2 nařízení Komise (EU) 
č.  651/2014. Zahájením energetické modernizace se v této souvislosti rozumí zahájení prací 
dle čl. 2 odst. 23 nařízení Komise (EU) č.  651/2014 v souvislosti s prováděním energetické 
modernizace a v rámci účelů stanovených v § 3. 

Dostatečné zajištění úvěru dle odstavce 2 písm. f) bude zvoleno podle bonity příjemce úvěru. 
Fond bude pro zajištění využívat následující zajišťovací instrumenty: zástavní právo 
k nemovitosti, ručitelský závazek, směnku nebo vinkulaci pojistného plnění ve prospěch 
Fondu. Zajištění bude v případě právnických osob vyplývat rovněž z jejich zákonného ručení. 
 
K § 6 

Odstavec 1 obsahuje povinné údaje žádosti o poskytnutí úvěru. 

V případě povinnosti uvést v žádosti údaje o osobách s alespoň desetiprocentním podílem 
v právnické osobě, která je žadatelem, se jedná o specifikaci podmínky uvedené v § 14 odst. 3 
písm. e) bodu 2 rozpočtových pravidel. Tato specifikace je zakotvena v bodě 2.1 Specifických 
pravidel pro žadatele a příjemce Specifického cíle 2.5 k Průběžné výzvě č. 78. Je potřeba 
zdůraznit, že tato specifická pravidla se vztahují na podporu obecně, tedy rovněž 
na poskytování úvěrů podle tohoto nařízení. 

Povinnost uvést v žádosti údaje o osobách, v nichž má právnická osoba podíl, vyplývá 
ze specifikace § 14 odst. 3 písm. e) bodu 3 rozpočtových pravidel v bodě 2.1 Specifických 
pravidel pro žadatele a příjemce Specifického cíle 2.5 k Průběžné výzvě č. 78. I zde se tak tato 
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specifická pravidla vztahují na podporu obecně, tedy rovněž na poskytování úvěrů podle tohoto 
nařízení. 

Účel úvěru [odstavec 1 písm. c)] bude představovat některé z opatření uvedených v § 3 tohoto 
nařízení. 

Odstavec 2 stanoví povinné přílohy žádosti o poskytnutí úvěru. 

Dokladem prokazujícím výši energetické úspory bytového domu je průkaz energetické 
náročnosti budov zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov, který obsahuje stav energetické náročnosti bytového domu před energetickou 
modernizací a plánovaný stav energetické náročnosti bytového domu po ukončení energetické 
modernizace. V případě odklonu technických parametrů od doporučení energetického 
specialisty, které vedou k naplnění celkové úspory dodané energie, je nutné předložit 
aktualizovaný průkaz energetické náročnosti budov. Jiný doklad, než je průkaz energetické 
náročnosti budov dle tohoto odstavce, nebude Fondem pro účely prokázání výše energetické 
úspory bytového domu akceptován. 

Účelem odstavce 3 je zamezit nadbytečné administrativní zátěži v procesu poskytování 
prostředků dle tohoto nařízení, a to v případě, kdy si může Fond ověřit splnění podmínek, které 
by jinak musel žadatel prokazovat v žádosti, bez účasti žadatele. Fond získá tyto údaje 
z monitorovacího systému upraveného v § 18 odst. 5 zákona o podpoře regionálního rozvoje, 
a to za součinnosti Centra pro regionální rozvoj ČR. 

Nařízení dále stanoví dokumenty, které se dokládají Fondu po podání žádosti na výzvu Fondu 
(odstavec 4). Způsob doložení povolení energetické modernizace podle odstavce 4 písm. a) 
se odvíjí od toho, jaká forma povolení energetické modernizace, jak tento pojem vymezuje § 2 
písm. c) nařízení, se v daném případě uplatnila. Povolení energetické modernizace tak bude 
možné doložit například pravomocným stavebním povolením, účinným souhlasem stavebního 
úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, účinnou veřejnoprávní smlouvu 
o provedení stavby, dokladem o tom, že oznámení stavebního záměru s certifikátem 
autorizovaného inspektora nabylo právních účinků, pravomocným územním rozhodnutím, 
účinným územním souhlasem apod. 

V případě, kdy nebude žádost úplná nebo na jejím základě nebude Fond schopen posoudit 
splnění podmínek poskytnutí úvěru podle tohoto nařízení, vyzve Fond žadatele k doplnění 
žádosti. Fond určí žadateli přiměřenou lhůtu podle rozsahu požadovaného doplnění žádosti. 
 
K § 7 

Fond předloží žadateli výzvu k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pouze za předpokladu, 
že je předložená žádost úplná, jsou splněny podmínky pro poskytnutí úvěru a Fond 
má na poskytnutí úvěru peněžní prostředky. Je nutné zdůraznit, že na poskytnutí úvěru není 
právní nárok, avšak jsou-li splněny podmínky podle navrhovaného nařízení, včetně 
dostatečného zajištění úvěru, Fond úvěr poskytne.  

Nařízení stanoví dokumenty, které se dokládají Fondu ke dni podpisu smlouvy o poskytnutí 
úvěru (§ 7 odst. 2). 
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Z důvodů zachování rovnosti a zamezení diskriminace potenciálních žadatelů a zamezení 
korupčních rizik Fond úvěr neposkytne v případě dle § 7 odst. 3 bez výjimky. 
 
K § 8 

V odstavci 1 je stanoven rozsah, který určuje, v jaké výši může být úvěr žadateli poskytnut. 
Stanovení rozsahu poskytovaného úvěru od 500 000 Kč do 90 000 000 Kč je nutné z hlediska 
regulace administrativní zátěže Fondu (spodní hranice) a zachování možnosti adekvátního 
zajištění a návratnosti poskytnutých prostředků (horní hranice). Konkrétní stanovené limity 
vyplývají z reálných nákladů potřebných pro provedení energetické modernizace a průměru 
již poskytnutých prostředků na stejné nebo podobné účely v rámci realizace FN IROP (spodní 
hranice) a limitu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Specifického cíle 2.5 k Průběžné 
výzvě č. 78 (horní hranice). 

V případě, kdy je energetická modernizace zároveň předmětem podpory dle nařízení Komise 
(EU) č.  651/2014, je výše úvěru omezena v souladu se zněním čl. 39 odst. 7 nařízení Komise 
(EU) č. 651/2014. V rámci nutnosti aktivace podílu na celkových nákladech na projekt 
dle položkového rozpočtu v podobě investice soukromých investorů ve výši 30 % poskytnutých 
prostředků je nutné, aby byl úvěr poskytnut pouze do takové výše, aby zbývající náklady 
položkového rozpočtu tímto úvěrem nepokryté (může se jednat i o náklady uvedené 
v položkovém rozpočtu, které nejsou způsobilými náklady podle § 9 odst. 1 a 2 nařízení) tvořily 
alespoň 30 % výše poskytnutého úvěru. Zároveň je potřeba zdůraznit, že úvěr lze poskytnout 
pouze na způsobilé náklady v souladu s § 9 odst. 1 a 2 nařízení. Veškeré způsobilé náklady 
energetické modernizace bude tedy možné financovat z úvěru dle tohoto nařízení 
za předpokladu, že zbývající náklady budou tvořit výši požadovanou nařízením Komise 
pro soukromé investice, tj. minimálně výši 30 % úvěru. Ideální maximální pokrytí celkových 
nákladů dle položkového rozpočtu úvěrem tak činí 76,92 % z těchto celkových nákladů; 
to je však možné pouze za předpokladu, že způsobilé výdaje tvoří alespoň 76,92 % z celkových 
nákladů na projekt dle položkového rozpočtu. 

Úvěr lze poskytnout také v režimu podpory de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013. 
V tomto případě musí být splněny všechny příslušné podmínky dle tohoto nařízení Komise. 
Úvěr lze v tomto případě poskytnout pouze do takové výše, aby poskytnutá podpora nepřesáhla 
výši nevyčerpaného limitu příjemce úvěru pro podporu de minimis za rozhodné období. 
V případě, kdy bude úvěr v režimu podpory de minimis poskytnut, nepřesáhne 90 % 
způsobilých nákladů. 

Do limitů dle odstavce 2 a 3 budou započítány veškeré prostředky poskytnuté na energetickou 
modernizaci v režimu podpor podle odstavců 2 a 3, tedy nejen prostředky poskytnuté dle tohoto 
nařízení.  

Poslední odstavec stanoví, že úvěry podle tohoto nařízení budou poskytovány bezúročně. 
Mezi žadatelem a Fondem tedy nebude uzavírána smlouva o úvěru podle § 2395 a násl. 
občanského zákoníku, jejímž pojmovým znakem je povinnost úvěrovaného zaplatit 
úvěrujícímu vedle jistiny úvěru i úroky, nýbrž nepojmenovaná smlouva, blížící se svou povahou 
smlouvě o úvěru podle § 2395 a násl. občanského zákoníku, která zakládá oprávnění příjemce 
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úvěru požádat Fond o poskytnutí peněžních prostředků do stanovené výše a povinnost příjemce 
úvěru poskytnuté peněžní prostředky v dohodnuté době Fondu vrátit. 
 
K § 9 

Úvěr bude čerpán oproti předloženým dokladům prokazujícím účelné vynaložení úvěru 
v souladu s § 9 odst. 1 a 2 nařízení. Úvěr bude standardně čerpán postupně, není však vyloučeno 
ani jednorázové čerpání úvěru.  

Čerpáním se pro účely tohoto nařízení rozumí odepsání příslušné částky z účtu úvěrujícího 
za účelem jejího převodu na čerpací účet příjemce úvěru. 
 
K § 10 

Úvěr bude splácen anuitním způsobem, tedy pravidelnými měsíčními splátkami ve stejné výši 
skládajícími se z jistiny (úvěr je poskytován bezúročně). Úvěr může být splacen předčasně 
kdykoliv v průběhu trvání smlouvy o poskytnutí úvěru. Předčasné splacení úvěru nebude nijak 
sankcionováno. Příjemce úvěru může také splácet úvěr v mimořádných splátkách (rovněž 
bez jakékoliv sankce). 

V případě prodlení se splácením úvěru náleží Fondu úrok z prodlení. 

Maximální doba splácení úvěru je stanovena na 20 let a počíná běžet nabytím účinnosti smlouvy 
o poskytnutí úvěru. Vznik jakéhokoliv závazku smluvních stran, včetně splatnosti, je vázán 
na nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru. V některých případech přitom může účinnost 
smlouvy nastat až za splnění dalších podmínek, například uveřejněním smlouvy o poskytnutí 
úvěru v registru smluv podle zákona o registru smluv. 
 
K § 11 

Podmínkou čerpání a použití úvěru je, že bytový dům musí být po celou dobu splácení úvěru 
užíván výhradně k účelům bydlení. Avšak vzhledem k tomu, že jednotlivé části bytového domu 
mohou být užívány k účelům odlišným od bydlení (např. k podnikání v přízemí bytového 
domu), je podmínka užívání bytového domu k účelům bydlení omezena na  

− jednotky bytového domu, které jsou bytem nebo které zahrnují byt (bytové jednotky), 
pokud byl bytový dům ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru na tyto jednotky 
rozdělen; v tomto případě je nutno po celou dobu splácení úvěru užívat pro účely 
bydlení všechny jednotky, které v době podání žádosti o poskytnutí úvěru byly bytem 
nebo zahrnovaly byt; 

− veškerou podlahovou plochu bytového domu určenou k trvalému bydlení v době podání 
žádosti o poskytnutí úvěru v případě, kdy bytový dům nebyl v době podání žádosti 
rozdělen na bytové jednotky. 

Jednotkami, které ke dni podání žádosti byly bytem, se rozumí jednotky vymezené 
podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám 
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon 
o vlastnictví bytů), tj. jednotky ve smyslu § 2 písm. h) uvedeného zákona. Jednotkami, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJBFAZ1L)



17 
 

které ke dni podání žádosti zahrnovaly byt, se rozumí jednotky vymezené podle stávajícího 
občanského zákoníku, tj. jednotky ve smyslu § 1159 občanského zákoníku. 

V případě, kdy dojde k rozdělení bytového domu na bytové jednotky v průběhu splácení úvěru, 
bude k účelům bydlení sloužit alespoň tolik bytových jednotek bytového domu, aby jejich 
celková podlahová plocha nebyla menší než veškerá podlahová plocha bytového domu určená 
k trvalému bydlení v době podání žádosti. 

S ohledem na řádné naplnění účelu úvěru je žádoucí, aby se podmínky čerpání a použití úvěru 
vztahovaly po celou dobu splácení úvěru nejen na příjemce úvěru, ale také na jakéhokoliv 
nového vlastníka, na něhož bude vlastnické právo k bytovému domu (resp. k jednotce bytového 
domu, ve kterém nevzniklo SVJ, nebo podílu na nich) převedeno; toto bude muset zajistit 
příjemce úvěru v rámci převodu vlastnického práva na nabyvatele. Převod vlastnického práva 
k bytovému domu (resp. k jednotce bytového domu, ve kterém nevzniklo SVJ, nebo podílu 
na nich) z příjemce úvěru na nového vlastníka je po celou dobu splácení úvěru možný pouze 
se souhlasem Fondu, který bude udělen za podmínek uvedených v odstavci 2. 

Výše uvedené podmínky (§ 11 odst. 1) jsou závazné po celou dobu splácení úvěru. V případě, 
kdy dojde ke splacení úvěru do 5 let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru, budou 
tyto podmínky závazné i po splacení úvěru, a to do uplynutí 5 let od nabytí účinnosti smlouvy 
o poskytnutí úvěru.  

Nařízení vlády dále jako podmínku čerpání a použití úvěru stanoví utvrzení úvěru formou 
sjednání smluvní pokuty. Jedná se tak o další ze způsobů zajištění úvěru vedle dalších 
zajišťovacích institutů, jejichž zřízení je podmínkou poskytnutí úvěru [§ 5 odst. 2 písm. f)].  

Fond uplatní smluvní pokutu, případně může též odstoupit od smlouvy o poskytnutí úvěru, 
například tehdy, pokud nebude splněna podmínka úspory spotřeby energie podle § 5 odst. 2 
písm. b). Toto ustanovení míří na případy, kdy žadatel v žádosti doloží splnění této podmínky, 
avšak po uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru v důsledku určité skutečnosti (např. v důsledku 
povolení změny stavby před jejím dokončením podle § 118 stavebního zákona) již přestane být 
tato podmínka splněna. Podrobnosti a proporcionalita budou blíže specifikovány v dohodě 
o financování uzavřené mezi řídicím orgánem IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj) 
a Fondem. 
 
K § 12 

Fond je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí úvěru z důvodů taxativně uvedených 
v tomto ustanovení.  

K § 12 odst. 1 písm. b) viz odůvodnění k § 11.  
 
K § 13 

Účinnost nařízení se navrhuje stanovit 15. dnem po jeho vyhlášení. 
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