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            III. 

 

 

N á v r h 

 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY  

 

ze dne ……….. 2020,  

 

 

kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití 

finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu 

výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a 

nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí 

 

 

 Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve 

znění zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.: 

 

 

ČÁST PRVNÍ  

 

Změna nařízení vlády č. 284/2011 Sb. 

 

Čl. I  

 

 

Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních 

prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů 

na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb. a nařízení vlády č. 78/2016 

Sb., se mění takto: 

 

1. V § 4 písm. b) a c) se slovo „a“ nahrazuje středníkem. 

 

2. V § 4 se písmeno i) zrušuje. 

Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písmena j) až m). 

3. V § 4 se písmeno k) zrušuje. 

Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l). 

4. V § 4 písm. k) se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“. 

 

5. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují odstavce 2 a 3, které znějí: 

 

„(2) Podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) v části vět před středníkem platí po 

dobu výstavby.  
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(3) Na zatížení pozemku, budovy nebo bytu podle odstavce 1 písm. a) až c) zástavním 

právem po dobu výstavby se použijí pravidla pro zatížení nájemního bytu zástavním právem 

uvedené v § 6 obdobně.“. 

 

6.  V § 5 odst. 4 písm. a) větě druhé se slova „nejpozději 3 měsíce“ nahrazují slovy 

„nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc“. 

 

7.  V § 5 odst. 7 se slova „Bude-li nájemní smlouva k nájemnímu bytu uzavřena s osobou 

uvedenou v odstavci 1 písm. a)“ nahrazují slovy „V případě, kdy se zjišťují příjmy podle 

odstavce 5 a nájemní smlouva byla uzavřena“ a slova „této osoby nebo čistý měsíční příjem 

její“ se zrušují. 

 

8. V § 6 odst. 1 se slova „, minimálně však po dobu 10 let od dokončení výstavby“ zrušují. 

 

9. V § 6 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Příjemce úvěru není oprávněn po celou dobu splácení úvěru 

 

a) převést vlastnické právo k nájemnímu bytu na jinou osobu bez souhlasu Fondu, 

b) zatížit nájemní byt zástavním právem bez souhlasu Fondu; výjimkou je zástavní právo 

ve prospěch Fondu, 

c) provést změnu užívání nájemního bytu k jiným účelům než k bydlení, 

d) dát souhlas s přenecháním nájemního bytu nebo jeho části do podnájmu7), nebo 

e) umožnit užívání nájemního bytu jinak než k nájemnímu bydlení.“. 

 

10. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 

 

„(3) Fond dá souhlas s převedením vlastnického práva k nájemnímu bytu podle 

odstavce 2 písm. a) pouze v případě, že 

 

a) nabyvatel souhlasí s převzetím všech práv a povinností vyplývajících pro něj ze 

smlouvy o poskytnutí úvěru nebo z tohoto nařízení, 

b) nabyvatel splňuje podmínky pro poskytnutí úvěru podle tohoto nařízení a  

c) převodem vlastnického práva nedojde ke zhoršení zajištění poskytnutého úvěru.   

 

(4) Fond dá souhlas k zatížení nájemního bytu zástavním právem podle odstavce 2 písm. 

b) pouze v případě, kdy Fond i po tomto zatížení zůstane prvním v pořadí rozhodném pro 

uspokojení zástavních práv.“. 

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6. 

 

11. V § 6 se odstavec 6 zrušuje. 

 

12. V § 7 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Výše úrokové sazby se stanoví jako součet základní sazby Evropské unie8) a 

příslušné přirážky stanovené ke dni poskytnutí úvěru podle bonity příjemce úvěru a zajištění 

úvěru.“. 
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Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje. 

  

13. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  

 

„(2) Výše úrokové sazby stanovená podle odstavce 1 může být snížena, a to maximálně 

na takovou hodnotu, kdy rozdíl mezi smluvními úroky podle úrokové sazby stanovené podle 

odstavce 1 a smluvními úroky podle snížené úrokové sazby podle tohoto odstavce nebude vyšší 

než limit pro přidělení podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie10) pro příjemce úvěru za rozhodné období. Úroková sazba bude vždy činit nejméně 0,5 % 

ročně.“. 

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

14. V § 7 odstavec 3 zní: 

 

„(3) Pokud je úroková sazba nižší než základní sazba Evropské unie zvýšená o 

příslušnou přirážku podle bonity příjemce úvěru a zajištění úvěru, je fixní po celou dobu 

splácení úvěru. Pokud je úroková sazba rovna základní sazbě Evropské unie zvýšené o 

příslušnou přirážku podle bonity příjemce úvěru a zajištění úvěru, je fixní na dobu maximálně 

5 let. Pro přepočet úrokové sazby se použije základní sazba Evropské unie platná k datu 

přepočtu úrokové sazby, zvýšená o příslušnou přirážku podle bonity příjemce úvěru ověřené 

k datu přepočtu úrokové sazby a podle zajištění úvěru ověřeného ke dni poskytnutí úvěru.“.  

 

15. V § 8 odst. 1 a 2 se slovo „referenční“ zrušuje, slovo „rizikovou“ se zrušuje a slovo 

„klienta“ se nahrazuje slovy „příjemce úvěru“. 

 

16. V § 9 odst. 1 se slova „v listinné podobě“ zrušují. 

 

17. V § 9 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, nebo bytu“. 

 

18. V § 9 odst. 3 písm. e) se slova „a údajem o třídě energetické náročnosti“ zrušují. 

 

19. V § 9 odst. 6 se písmeno d) zrušuje. 

 

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d). 

 

20. V § 11 odstavec 3 zní: 

 

„(3) Úvěr je splatný v době sjednané ve smlouvě o poskytnutí úvěru; doba splácení 

úvěru činí nejméně 10 let a nejvýše 30 let od ukončení výstavby. Úvěr nesplacený ve sjednané 

době bude úročen úrokovou sazbou podle § 7 odst. 1.“. 

 

21. V § 11 odst. 6 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje. 

 

22. V § 11 odst. 6 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:  

 

 „b) je-li příjemce úvěru v prodlení se zaplacením měsíční splátky úvěru ve sjednané 

výši v průběhu 12 měsíců po sobě jdoucích alespoň třikrát, nebo“. 

  

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).  
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Čl. II  

 

Přechodné ustanovení 

 

Byla-li uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru podle nařízení vlády č. 284/2011 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, řídí se podmínky poskytnutí a 

použití úvěru, podmínky uzavírání nájemních smluv, podmínky pro nakládání s nájemními 

byty, podmínky pro přepočet úrokové sazby podle § 7 nařízení vlády č. 284/2011 Sb. a 

podmínky, za kterých může Fond odstoupit od smlouvy o poskytnutí úvěru podle § 11 odst. 6 

nařízení vlády č. 284/2011 Sb., nařízením vlády č. 284/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

 

 

ČÁST DRUHÁ  

 

Změna nařízení vlády č. 136/2018 Sb. 

 

Čl. III  

 

 

Nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití prostředků Státního fondu 

rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí, se 

mění takto:  

 

1. V § 2 písm. a) se na konci bodu 1 slovo „nebo“ zrušuje. 

 

2. V § 2 písm. a) se na konci bodu 2 doplňuje slovo „nebo“. 

 

3. V § 2 se na konci písmene a) doplňuje bod 3, který zní: 

 

„3. družstevní podíl, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu, v bytovém 

družstvu,“. 

 

4. V § 2 písm. b) se za slovo „obydlí“ doplňují slova „podle písmene a) bodu 1 nebo 2“. 

 

5. V § 3 odst. 1 písm. a) a b) se číslo „36“ nahrazuje číslem „40“. 

 

6. V § 3 odst. 5 se slova „pořízení obydlí“ nahrazují slovy „výstavbu obydlí podle § 2 

písm. a) bodu 2“ a za slovo „něj“ se doplňuje slovo „zároveň“.  

 

7. V § 3 se odstavce 6 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují. 

 

8. V § 4 odst. 2 písm. k) se slova „obydlí se“ nahrazují slovy „se obydlí podle § 2 písm. a) 

bodu 2 pořizované výstavbou“. 

 

9. V § 4 odst. 2 se na konci písmene k) doplňuje slovo „a“. 

 

10. V § 4 odst. 2 se písmeno l) zrušuje.  
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Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l). 

 

11. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 1 a 2 a v § 5 odst. 1 písm. c) se číslo „80“ nahrazuje číslem 

„90“. 

 

12. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slovo „zjištěné“ nahrazuje slovem „obvyklé“. 

 

13. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slovo „bytu“ vkládají slova „nebo družstevního podílu 

v bytovém družstvu“ a slova „zjištěné této jednotky“ se nahrazují slovy „obvyklé tohoto 

bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu“. 

 

14. V § 5 odst. 2 větě první a třetí se slovo „referenční“ zrušuje. 

 

15. V § 5 odst. 2 větě první se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „snížené o 0,2 procentního 

bodu za každé dítě, vůči kterému má příjemce rodičovskou odpovědnost a které 

nedovršilo 15 let“. 

 

16. V § 5 odst. 2 větě třetí se za slovo „dni“ vkládají slova „snížené o 0,2 procentního bodu 

za každé dítě, vůči kterému má příjemce rodičovskou odpovědnost a které nedovršilo 

15 let“. 

 

17. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Fond na žádost příjemce úvěru stanoví novou úrokovou sazbu podle odstavce 2 

před uplynutím doby 5 let, a to v případě vzniku rodičovské odpovědnosti, ke které došlo za 

doby trvání pětileté fixace podle odstavce 2.“. 

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

 

18. V § 6 odst. 2 se slova „2 měsíců“ nahrazují slovy „1 roku“. 

 

19. V § 7 odst. 6 se slova „příjemce povinen hradit sjednaný úrok“ nahrazují slovy 

„sjednaná úroková sazba snížena na polovinu a příjemce je povinen hradit pouze úrok“ 

a na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Úroková sazba je fixní po celou dobu přerušení 

splácení jistiny.“. 

 

20. V § 7 odst. 8 větě první se slova „za každé živě narozené nebo osvojené dítě, pokud 

k narození nebo osvojení“ nahrazují slovy „v případě vzniku rodičovské odpovědnosti, 

ke které“. 

 

21. V § 7 odst. 8 se věta poslední zrušuje. 

 

22. V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

 

„(9) Byl-li úvěr poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí úvěru uzavřené před 1. 

lednem 2021, Fond na žádost příjemce sníží nesplacený zůstatek na jistině o 20 000 Kč za každé 

dítě, ke kterému vznikla příjemci úvěru rodičovská odpovědnost, a to bez ohledu na to, za jakým 

účelem byl úvěr poskytnut.“. 

 

23. V § 8 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „bude Fond souhlasit s převzetím úvěru, 
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pokud“ nahrazují slovem „a“. 

 

24. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná část 

ustanovení, která zní: „považuje se nabyvatel nebo osoba, která trvale pečuje o dítě a 

převezme závazek za osobu, která splňuje podmínky pro poskytnutí úvěru podle § 3.“. 

 

25. V § 8 odst. 4 se slova „může Fond souhlasit s převzetím úvěru nabyvatelem“ nahrazují 

slovy „a tato osoba nesplňuje podmínky pro poskytnutí úvěru podle § 3, úroková sazba 

se dnem přechodu vlastnického práva k obydlí zvýší o 0,5 procentního bodu“.  

 

26. V § 8 odstavec 5 zní: 

 

„(5) Po dobu splácení úvěru na pořízení obydlí podle § 2 písm. a) bodu 2 musí být 

sjednáno pojištění tohoto obydlí pokrývající nejméně živelní pohromy.“. 

 

27. V § 8 odst. 7 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje. 

 

28.  V § 8 odst. 7 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:  

 

„c) je-li příjemce, nabyvatel nebo osoba, která převzala závazek splacení úvěru, 

v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců alespoň třikrát v prodlení se zaplacením měsíční splátky, 

nebo“. 

 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d). 

 

 

Čl. IV 

 

Přechodné ustanovení  

 

Byla-li uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru podle nařízení vlády č.136/2018 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, řídí se podmínky pro stanovení 

výše úroků po dobu přerušení splácení jistiny a další podmínky splácení úvěru nařízením vlády 

č.  136/2018 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ  

 

ÚČINNOST 

 

Čl. V 

 

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.   
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