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IV.  

 

Odůvodnění 
 

 

A. Obecná část   
 

 

Název: 

 

Návrh nařízení vlády, 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 

 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Státní fond podpory investic (dále jen „Fond“) může své prostředky na financování podpory 

na  modernizaci nebo pořízení obydlí použít pouze za předpokladu, že tak stanoví nařízení vlády 

a za podmínek v nařízení vlády uvedených.  

 

Klíčové potřeby pro změnu platné právní úpravy, které vzešly především z aplikační praxe, 

spadají do dvou oblastí: 

 

A. 

 

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 nabylo účinnosti dne 1. října 2011 a bylo novelizováno nařízením vlády 

č.  268/2012 Sb. a 78/2016 Sb.  

 

Důvodem pro předložení a schválení původního nařízení vlády byla stagnace výstavby 

nájemních bytů a důsledek privatizace, díky které se stav nájemních bytů postupně snižuje. 

Nájemní byty, jako významná forma bydlení, jsou nezastupitelné pro bydlení seniorů i mladých 

lidí. Nájemní bydlení má umožnit pro obě jmenované skupiny zajistit bydlení s relativně nízkými 

měsíčními náklady a s možností měnit místo trvalého pobytu, ať již z důvodů dostupnosti 

zaměstnání nebo se snahou přizpůsobit se měnícím se potřebám nájemců bytů v průběhu jejich 

životního cyklu.  
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B. 

 

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

rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí nabylo 

účinnosti dne 15. 8. 2018.  

 

Z vyhodnocení praxe vzešel návrh na několik úprav stávajících podmínek, které povedou 

k odstranění některých limitujících prvků, které omezují naplnění původního cíle podporovat 

cenově relativně nízké bydlení v ekonomicky slabších regionech určené pro mladé.  Navíc dojde 

k rozšíření cílové skupiny žadatelů, a to zvýšením věkové hranice i účelu úvěru týkajícího se 

zejména družstevního bydlení, a dále dochází i k dalším úpravám, které jsou v souladu se záměry 

vlády. 

 

Ad A 

 

Cílem předkládané novely nařízení vlády je upravit podmínky pro získání podpory tak, 

aby byl naplněn původní cíl nařízení vlády iniciovat výstavbu nájemních bytů pro 

vymezené cílové skupiny, které mají obtížnější pozici na trhu s byty, a na základě toho 

zvyšovat nabídku nájemního bydlení. Jedná se o výstavbu nájemního bydlení pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením a pro osoby s nízkými příjmy, ale také startovacího nájemního 

bydlení pro osoby do 30 let. V rámci novely se navrhují dále některé drobné úpravy, které 

vyplynuly z aplikační praxe, a úpravy legislativně technického charakteru. 

 

Navrhovaná novela reflektuje změnu situace ve stavebnictví. Nedostatek stavebních kapacit 

znamená v důsledku navýšení rozpočtových cen, ale zároveň omezený výběr zhotovitele. V praxi 

se stalo, že projekt nebyl dokončen z důvodu bankrotu stavební firmy, přičemž se nepodařilo 

nasmlouvat novou firmu se zavedením kvality jakosti v průběhu stavebního roku. Následně 

nemohl být dodržen termín realizace, který je napevno stanovený nařízením vlády a tento projekt 

byl přefinancován prostřednictvím komerčního úvěru. Z důvodu eliminace rizik při výstavbě je 

vyloučena povinnost, aby zhotovitel měl zaveden systém řízení jakosti podle českých 

technických norem a prodloužena lhůta dokončení realizace výstavby z 3 na 5 let ode dne 

uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Příjemci úvěru platí do dokončení stavby úroky při čerpání 

a je jejich zájmem dokončit realizaci stavby v co nejkratším termínu a začít tak kromě úroků 

umořovat i jistinu. Prodloužení termínu ukončení výstavby je tak pouze pojistka pro nenadálé 

skutečnosti, které mohou prodloužit výstavbu.  

 

Stanovení minimální doby splatnosti úvěru na 10 let řeší nedostatečnou vymahatelnost podmínky 

využívat byty ke stanovenému účelu po dobu minimálně 10 let, v případě předčasného splacení 

úvěru.  

 

Nastavení minimální úrokové míry vyplývá ze zkušenosti s vývojem základní sazby EU 

v minulých letech, kdy úroková míra klesla i na výši 0,45 %. Původní NV nemá stanovenu 
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minimální sazbu úrokové míry. Vzhledem k současné situaci se může stát, že základní sazba 

půjde i do záporných hodnot (což bylo i před krizí v případě států Eurozóny). Fond nemá pak 

možnost ovlivnit snížení úrokové míry pod hranici, která pokryje alespoň části provozních 

nákladů Fondu. Protože v případě úvěrů, které jsou v režimu „de minimis“, kdy je nutné předem 

stanovit hrubý grantový ekvivalent a vyčíslit veřejnou podporu, je úroková míra fixována po 

celou dobu splatnosti, tj. až 30 let je nastavení minimální úrokové míry nezbytné.   

 

 

 

Zdroj:https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/base_rates2020_01_en.pdf 

 

Výkyvy v úrokové míře základní sazby, mají i opačný efekt, kdy sazba rychle stoupá. Současně 

nastavená výše úrokové sazby se stanoví jako součet základní sazby Evropské unie a příslušné 

marže. Tento součet však nesmí být nižší než je základní sazba Evropské unie. Návrh upravuje 

výši úrokové míry i pod základní sazbu Evropské unie, ale pouze do takové výše, kterou umožní 

limit veřejné podpory. Následující tabulka názorně demonstruje, kterých projektů se nové 

nastavení úrokové míry dotkne. Z tabulky je zřejmé, že čím nižší úvěr, tím nižší úroková míra. 

Pro modelové příklady v tabulce byl využit kurz EUR 27 Kč, základní sazba EU 1,77% (platná 

od 1. 6. 2020), splatnost úvěrů 30 let a délka čerpání úvěru 12 měsíců.  

 

  

výsledný úrok s použitím podpory de minimis 

Úroková 
míra dle 

původního 
NV 

Úroková 
míra dle 

návrhu NV 
 

Úroková 
míra dle 

původního 
NV 

Úroková 
míra dle 

návrhu NV 
 

Úroková míra 
dle 

původního 
NV 

Úroková 
míra dle 

návrhu NV 
 

Úroková 
míra dle 

původního 
NV 

Úroková 
míra dle 

návrhu NV 
 

Výše úvěru 50 mil 40 mil 30 mil 20 mil 

rating C, C- (+ 4 %) 4,92% 4,92% 4,72% 4,72% 4,38% 4,38% 3,74% 3,74% 

rating C+ (2,2 %) 3,12% 3,12% 2,92% 2,92% 2,58% 2,58% 1,94% 1,94% 

rating B - (+1,0 %) 1,92% 1,92% 1,77% 1,72% 1,77% 1,38% 1,77% 0,74% 

rating B (+0,75 %) 1,77% 1,67% 1,77% 1,47% 1,77% 1,13% 1,77% 0,50% 

rating B+, A (+ 
0,6%) 

1,77% 
1,52% 

1,77% 
1,32% 

1,77% 
0,98% 

1,77% 
0,50% 

  

Zdroj: SFRB  

 

základní sazby EU  

datum  výše % 

01. 06. 2020 1,77 

02. 01. 2020 2,25 

01. 01. 2019 1,98 

01. 01. 2018 0,75 

01. 01. 2017 0,46 

01. 01. 2016 0,52 
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Zacílení podpory řeší problémy potřebných cílových skupin seniorů, osob se zdravotním 

postižením, osobám s nízkým příjmem a dále osobám do 30 let. Z již podaných žádostí je patrné, 

že 90% bytů je malometrážních a je určeno pro seniory a zdravotně postižené osoby. 

  

Navýšení počtu bytů pro seniory je vzhledem k demografickému vývoji více než žádoucí. 

Nabídka rozšíří možnosti obyvatel, kteří nemohou z důvodu věku nebo zdravotního stavu 

zůstávat nadále ve stávajícím bydlišti a které nemají možnost si z různých objektivních důvodů 

zajistit vhodné ubytování jiným způsobem. Ve skupině seniorů jsou chudobou více ohroženy 

domácnosti jednotlivců po ztrátě partnera či partnerky ve vyšším věku. 

 

Nabídka nájemních bytů také pomáhá osobám, které čelí zhoršené životní situaci (ovdovění nebo 

ztráta rodiny, finanční problémy, ztráta zaměstnání a další), v níž by byly schopny si udržet 

současné bydlení. 

 

Zacílení na skupiny nájemníků a způsob stanovení nájemného neovlivňuje lokální trh s byty. 

Nájemné v podpořených bytech je na úrovni nájemného v místě obvyklém. 

 

 

Ad B 

 

Dne 15. 8. 2018 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití 

peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na 

modernizaci nebo pořízení obydlí (dále jen „nařízení vlády“).  

 

Cílem přijetí nařízení vlády byla snaha koncentrovat podmínky podpory bydlení mladých do 

jednoho právního předpisu, přizpůsobení podmínky podpory modernizace a pořízení vlastního 

bydlení potřebám, které v té době byly aktuální a stanovení jedné cílové skupiny příjemců 

zvýhodněného úvěru. Podpora měla být zaměřena na pomoc mladým rodinám a mladým lidem 

s dětmi nedovršujícími věk 15 let při řešení bydlení standardních rozměrů se zohledněním jejich 

specifických potřeb a životních situací. Podpora je spíše zaměřena na bydlení v regionech 

ekonomicky slabších, v lokalitách a oblastech, kde ceny nemovitostí jsou relativně nízké, 

případně na výstavbu domů a bytů s nižšími náklady. Zacílení je nepřímo vymezeno 

poskytovanou maximální výší úvěru.  

 

Realizace nařízení vlády byla zahájena v červnu 2018. Počátkem roku 2020 Ministerstvo pro 

místní rozvoj ve spolupráci s Fondem provedlo vyhodnocení realizace uplynulého období. 

Z něho vzešel návrh na několik úprav stávajících podmínek, které povedou k odstranění 

některých limitujících prvků, které omezují naplnění původního cíle podporovat cenově relativně 

nízké bydlení v ekonomicky slabších regionech určené pro mladé.  Navíc dojde k rozšíření cílové 

skupiny žadatelů, a to zvýšením věkové hranice i účelu úvěru týkajícího se zejména družstevního 

bydlení, a dále dochází i k dalším úpravám, které jsou v souladu se záměry vlády. 
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Primárním cílem předkládané novely nařízení vlády je rozšíření účelu úvěru o použití 

úvěru na nákup družstevního podílu. Před přijetím zákona č. 113/2020 Sb., kterým se mění 

zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o 

působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu 

národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony, nebylo příjemci umožněno použít úvěr na pořízení družstevního 

bydlení, protože nebylo umožněno poskytování dotací na družstevní bydlení. O tomto omezení 

se diskutovalo již při návrhu stávajícího nařízení vlády. Proto byla tato možnost vložena do shora 

uvedeného zákona. Možnost poskytnutí úvěru na koupi družstevního podílu rozšiřuje spektrum 

potenciálních forem pořízení bydlení a v souladu s programovým prohlášením vlády tak přispívá 

ke zvyšování dostupnosti bydlení, přičemž je plněn cíl zachování segmentu nájemního bydlení. 

Dojde k podpoře a rozšíření využití družstevního bydlení pro mladé, které je mnohdy cenově 

příznivější než vlastnické, a to právě z důvodu zhoršených možností financování družstevního 

bydlení.  

 

Zvýšení podílu úvěru na 90 %, které je v souladu se záměry ČNB. I když pro Fond nejsou 

opatření obecné povahy vydávaná ČNB závazná, jedná se o dobrou praxi, která je vstřícná k 

začínajícím rodinám, kterým tak umožní čerpat úvěr na levnější nemovitosti v relativně vyšší 

výši, což je v souladu se záměrem podpory, tj. zaměřením na méně atraktivní regiony s nižšími 

cenami nemovitostí.   

 

Zvýšení věkové hranice žadatelů o podporu na 40 let zohledňuje demografický vývoj a 

posunutí věkové hranice jednak při uzavření sňatku, ale také především z důvodu věku 

prvorodiček.  

 

V roce 2017 bylo v ČR 17,4 % žen ve věku od 20 do 34 let, ve věku do 39 let pak 24,8 % 

z celkového počtu 5 390 264. V případě mužů byl tento poměr 18,9 %, resp. 27,0 % z celkového 

počtu 5 219 791. 

 

Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2017 
          

Ženy ve věku Muži ve věku 

20 - 34 20 - 39 20 - 34 20 - 39 

937 906 1 336 785 986 540 1 409 344 

 

Porovnání věkových skupin uzavírajících manželství v % v letech 1993 a 2017 
 

Věková skupina                  

(ve věkovém rozsahu v letech) 

 

1993 2017 

ženich 

 

nevěsta 

 

ženich 

 

nevěsta 

 

Celkem 

  

100,0 100,0 100,0 100,0 

16–19 11,3   39,1   0,2   0,9   

20–24 55,8   48,1   7,2   15,4   
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25–29 23,3   9,2   32,6   43,6   

30–34 5,7   2,1   32,7   26,1   

35–39 2,2   0,8   17,0   9,7   

40–44 0,9   0,3   6,9   3,1   

45–49 0,4   0,2   1,9   0,7   

50–54 0,2   0,1   0,8   0,2   

55+ 0,2   0,1   0,7   0,2   

 

 

Živě narození podle věku žen v letech 1995 a 2016 v ČR v % 

 

Změna definice odhadní ceny - jedná se o změnu současné ceny zjištěné (administrativní) na 

cenu obvyklou (tržní), což lépe odráží současnou hodnotu nemovitosti. Pro základ výpočtu výše 

úvěru, a to ze současné ceny zjištěné (administrativní) na cenu obvyklou (tržní), což je cena, 

která objektivně ukazuje cenu v místě a čase obvyklou, takže reálněji odráží skutečné náklady na 

pořízení bydlení v daném čase. Administrativní cena nezohledňuje lokalitu dané nemovitosti 

z jiných hledisek, než která jsou právními předpisy upravena (např. atraktivitu území). Toto je 

nutné s ohledem na řádné zajištění úvěru změnit.  

 

Zrušení podmínky limitované podlahové plochy bytu a rodinného domu – různé definice 

podlahové plochy dlouhodobě činí výkladové problémy. Vypuštěním podmínky určité výše 

podlahové plochy při zachování stávající výše úvěru dojde k rozšíření cílové skupiny pouze 

nepatrně, jedná se spíše o starší nemovitosti v horším stavu, tj. nemovitosti s nižšími cenami. 

 

V ČR podle výsledků sčítání lidí, domů a bytů 2011 bylo v bytových domech a rodinných 

domech celkem 4 053 043 bytů (v tom nejsou započítány byty v ostatních budovách). 

V bytových domech bylo celkem 2 257 978 bytů, v rodinných domech 1 795 065 bytů. 

 

Sčítání lidí, domů a bytů použilo v obou kategoriích intervalové členění do 120 m2 obytné plochy 

a více. Nezjištěných bytů bylo v prvém případě 12,2 %, ve druhém případě 9,5 %. Počet bytů 

v bytových domech, jejichž obytná plocha nepřesahovala 79,9 m2, dosáhl 530 112 ze zjištěného 

počtu 1 111 784 bytů, tedy 47,7 %.  

 

Metody stanovení přiměřené velikosti bytu v současném znění nařízení vlády se ukázala jako 

limitující, nejen v případě rodinných domů, ale také v případě bytů v bytových domech. 

 

Možné řešení tohoto problému se nabízelo např. formou využití vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby a použití termínu obytná plocha, přičemž hodnoty 75 m2 a 

140 m2 by byly ponechány. I zde však mohou být určité limitující prvky, například u bytů se 

spojeným kuchyňským koutem a obytným pokojem. 

 

Z toho 

20–29 let 30–39 let 

1995 2016 1995 2016 

72,2 41,9 16,0 52,3 
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Zároveň se ukazuje, že z celkového počtu bytů v bytových domech z hypotetické nabídky, 

i v případě použití termínu obytná plocha, mizí cca 52,3 % bytů v bytových domech a lze 

předpokládat, že především u starší bytové zástavby tomu tak bude i v případě rodinných domů. 

 

Z tohoto důvodu pro usnadnění posouzení oprávněnosti podání žádosti a rozšíření potenciálu 

nabídky se navrhuje limit stanovený v současném nařízení vlády zcela zrušit. Z pohledu 

finančních dopadů lze konstatovat, že tyto budou neutrální, a to vzhledem k možnostem 

poskytovatele úvěru a stanoveným limitům čerpání úvěru ve výši 1,2 mil. Kč na byt a 2 mil. Kč 

na rodinný dům. 

 

Upřesnění ohledně omezení podpory obydlí v záplavových oblastech a vyjádření 

vodoprávního úřadu – Podmínky poskytnutí úvěru podle stávajícího § 3 odst. 5 nařízení vlády, 

které stanovují omezení pro pořízení obydlí, se nově vztahují jen na rodinné domy, tedy nelze 

pořizovat rodinný dům koupí v záplavovém území, pokud není pojistitelný proti povodni nebo 

pokud je pořizován rodinný dům v záplavové zóně výstavbou, musí být splněna podmínka 

souhlasného stanoviska vodoprávního úřadu s výstavbou, což je požadavek z důvodu opatření 

státu nepodporovat novou výstavbu v území, kde hrozí riziko budoucích povodní, případně 

stavba musí být provedena tak, aby nehrozilo její poškození případnou povodní.  Pro 

modernizace je tato podmínka nadbytečná. 

 

Stanovení diferencované úrokové míry podle počtu dětí. Úroková sazba bude odstupňována 

podle počtu dětí s cílem podpořit investice do ekonomicky aktivních rodin a podporovat rodiny 

s více dětmi. Je žádoucí zvrátit demografické stárnutí populace, zvýšení porodnosti je jedno 

z klíčových opatření pro zastavení stárnutí české společnosti. Stávající nařízení vlády stanovuje 

úrokovou sazbu bez ohledu na to, zda se jedná o bezdětné manžele nebo o rodiny s dítětem, 

případně s více dětmi. Cílená diferenciace výše úrokové sazby dle počtu dětí má právě za cíl 

zvýhodnit rodiny, které prostřednictvím svých dětí budou v budoucnu větším přínosem 

společnosti. Cílem je tedy proporčně snížit splátky úvěrů na bydlení rodinám s dětmi, tj. snížit 

zatížení rodin měsíčními splátkami úvěru. Navrhuje se snížit úrokovou sazbu o 0,2 procentního 

bodu za každé dítě do věku 15 let. Úroková sazba bude určena s ohledem na počet dětí v péči 

žadatele – příjemce úvěru nebo jeho rodinného příslušníka, které v daném bytě nebo rodinném 

domě pořizovaném nebo modernizovaném s podporou úvěru bydlí. O zvýhodnění úrokové sazby 

mohou požádat i příjemci, kterým se v průběhu splácení narodí dítě, případně si dítě osvojí. 

Fixace úrokové sazby je nastavena na 5 let a bude přepočítána dle platné základní sazby EU pro 

ČR v době přepočtení úrokové sazby a snížena adekvátně podle počtu dětí, které v době tohoto 

přepočtení nedosáhly stanovené věkové hranice. Navrhuje se hranice nedovršených 15 let. 

Příjemci úvěru bude umožněno požádat o přepočtení úrokové sazby i za doby trvání její fixace. 

 

V rámci novely se navrhují dále některé drobné úpravy, které vyplynuly z aplikační praxe. 

 

Zhodnocení stávajícího stavu (vyhodnocení dosavadní podpory)   

 

Z dat v níže uvedené tabulce Zhodnocení stávajícího stavu je zřejmé, že žadatelé preferují úvěr 

na výstavbu. Z dat dále vyplývá, že podpora čerpaná na koupi bytů je minimální, což zřejmě 

souvisí s nedostatečnou výší úvěru na koupi standardních bytů, případně s metodou ocenění. 
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Nastavený limit není dostatečný pro nákup bytů do vlastnictví, který v současné době program 

umožňuje. Z tohoto důvodu navrhujeme v nařízení vlády možnost rozšíření o koupi družstevního 

podílu.  

 

Program primárně cílí na regiony s nižší ekonomickou aktivitou, a tím i s nižší cenou 

nemovitostí. Dle analýzy tento cíl naplňuje výstavba rodinných domů, která je soustředěna na 

venkovské oblasti. 

 

 

Tab. Zhodnocení stávajícího stavu 

Účel podpory  Počet  Objem v Kč 
Počet 

% 

Objem 

% 

Koupě RD 90 129 529 959,00 12,6% 17,5% 

Koupě bytu 77 75 786 779,00 10,8% 10,2% 

Modernizace obydlí 291 83 612 255,00 40,8% 11,3% 

Výstavba RD, změna dokončené stavby, 

změna jiné stavby nebo její části na obydlí 
255 451 883 794,00 35,8% 61,0% 

Celkem 713 740 812 787,00 100,0% 100,0% 

Zdroj: data SFRB k 19. 3. 2020 

 

Následující tabulka ukazuje, že plánované alokace nebyly realizovány.  

 

Plnění rozpočtu  

Roky Rozpočet 
Počet 

žádostí 

Požadovaná 

výše úvěrů 

Počet 

uzavřených 

smluv 

Poskytnutá výše 

úvěrů 

2018 600 000 000 636 667 446 207 298 249 071 650 

2019 950 000 000 415 487 575 533 372 435 500 461 

2020 830 000 000 49 64 845 000 43 56 240 676 

Celkem 

2 380 000 

000 1100 1 219 866 740 713 740 812 787 

Zdroj: data SFRB k 19. 3. 2020 

 

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Ad A 

 

Návrh změny nařízení je v souladu se zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory 

investic, ve znění pozdějších předpisů, který v § 9 stanoví „Vláda stanoví nařízením podmínky 
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použití peněžních prostředků k účelům uvedeným v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f), přičemž 

podmínky poskytnutí prostředků mohou obsahovat zacílení podpor. V oblasti bydlení podpory 

cílí zejména na mladé lidi, domácnosti s nižšími příjmy, osoby znevýhodněné v přístupu k 

bydlení, nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením.“.  

 

Předložený návrh nařízení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními 

smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 

Ad B 

 

Návrh novely nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory 

investic (dále jen „zákon“), který v § 9 stanoví „Vláda stanoví nařízením podmínky použití 

peněžních prostředků k účelům uvedeným v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f), přičemž 

podmínky poskytnutí prostředků mohou obsahovat zacílení podpor. V oblasti bydlení podpory 

cílí zejména na mladé lidi, domácnosti s nižšími příjmy, osoby znevýhodněné v přístupu k 

bydlení, nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením.“ Na základě tohoto zmocnění budou 

peněžní prostředky Fondu použity v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) nebo e) zákona, a to se 

zacílením na mladé lidi.  

 

Předložený návrh novely nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 

a mezinárodními smlouvami týkajícími se bydlení, jimiž je Česká republika vázána. 

 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

 

Ad A 

 

Návrh nařízení vlády je plně slučitelný jak s primárními, tak sekundárními předpisy práva 

Evropské unie. Návrh nařízení vlády se dotýká zejména práva veřejných podpor.  

 

Z předpisů primárního práva Evropské unie 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 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o 

použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.  

 

Nařízení 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 
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hospodářskou soutěž mezi členskými státy a byla tak slučitelná s vnitřním trhem. Vzhledem ke 

stanovení výše úrokové míry dle výše úvěru a podmínek omezujících rozsah krytí způsobilých 

výdajů, které již byly příjemci úvěru poskytnuty v režimu de minimis, je daná právní úprava v 

souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013.  

 

Ad B 

 

Návrh novely nařízení vlády nezapracovává právo Evropské unie. Nařízení se nedotýká oblasti 

práva veřejných podpor a jejich notifikace.  

 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Fond je oprávněn užívat svoje prostředky na podpory pouze za podmínek stanovených nařízením 

vlády. Proto při každé zamýšlené změně programu je třeba změnit toto účinné nařízení vlády. 

Dosud nedošlo ke změně systému, proto je třeba zdůvodnit každý záměr a poté ho legislativně 

ukotvit. Daný systém je poměrně málo flexibilní, časově náročný, ale prostředky Fondu jsou tak 

lépe chráněny před případným využitím na jiný než zamýšlený účel. 

Ad A 

 

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 nabylo účinnosti 1. října 2011 Sb. a bylo novelizováno nařízením vlády  

č. 268/2012 Sb. a 78/2016 Sb. 

 

Privatizace obecních nájemních bytů a téměř nulová výstavba nájemních domů vede k poklesu 

nájemního bytového fondu. Nájemní byty, jako významná forma bydlení, jsou nezastupitelné pro 

bydlení sociálně slabších, seniorů i mladých lidí. Nájemní bydlení, a to zajištěné jak obecním 

bydlením nebo soukromým sektorem, je flexibilní forma bydlení s možností měnit místo trvalého 

pobytu, ať již z důvodů dostupnosti zaměstnání nebo se snahou přizpůsobit se měnícím se 

potřebám nájemců bytů v průběhu jejich životního cyklu. 

 

V současné době výše uvedené nařízení vlády obsahuje problematické nastavení úrokové sazby 

a některá nevyhovující ustanovení, jejichž nevhodnost vyplynula z aplikační praxe, další návrhy 

a úpravy jsou legislativně technického charakteru. Cílem předkládané novely nařízení vlády je 

upravit podmínky pro získání podpory tak, aby byl naplněn původní cíl nařízení vlády iniciovat 

výstavbu nájemních bytů pro vymezenou cílovou skupinu, a tak zvýšit nabídku nájemního 

bydlení. Jedná se o výstavbu nájemního bydlení pro osoby s nízkými příjmy, pro seniory, osoby 

se zdravotním postižením, ale také pro mladé osoby do 30 let. 

 

Novelou nařízení se navrhuje řešit následující problémy: 

 Nevhodné nastavení úrokové sazby. 
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 Nedostatečně popsaný vztah výše úrokové sazby a výší veřejné podpory podle pravidla de 

minimis. 

 Problematické nastavení minimální doby splácení úvěru na dobu 10 let. 

 Požadavek Systému řízení jakosti u zhotovitele brzdí výběr dodavatelů. 

 Lhůta pro dokončení stavby je nedostatečně dlouhá. 

 Problém nejednoznačného výkladu výpočtu úrokové sazby při skončení doby fixace. 

 Právní – legislativní a výkladové problémy nařízení vlády. 

 

Ad B 

 

Státní podpora bydlení mladých je poskytována od roku 2002. Podpory poskytovalo Ministerstvo 

pro místní rozvoj a Fond úvěrovou i dotační formou. Poslední úprava podmínek programu 

„Úvěry pro mladé“ (viz tabulka č. 1 v RIA), je taková, že žadatelem o podporu formou úvěru 

může být pouze osoba, která nedovršila 36 let, žije v manželství nebo nežije v manželství, ale má 

v trvalé péči dítě do 15 let. Celkem bylo v programech podpory mladých uzavřeno více než 

40 000 smluv. Vzhledem k době splatnosti poskytnutých úvěrů, je většina z nich (přes 25 000) 

stále ještě aktivních, tj. příjemci splácejí poskytnuté úvěry a mohou nadále získat dotaci při 

narození dítěte. Nové smlouvy o poskytnutí úvěru jsou uzavírány právě podle této poslední 

úpravy, ostatní předcházející nařízení vlády byla zrušena. 

Podpora bydlení mladých je ze strany státu realizována několika formami: 

 státní zvýhodněný úvěr (jediná podpora zacílená výhradně na mladé); 

 příspěvek ke stavebnímu spoření; 

 odpočet úroků z hypoték od základu daně; 

 dávky na bydlení - příspěvek a doplatek na bydlení. 

 

Realizace nařízení vlády č. 136/2018 Sb. byla zahájena v červnu 2018. Počátkem roku 2020 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Fondem provedlo vyhodnocení realizace 

uplynulého období. Z něho vzešel návrh na několik úprav stávajících podmínek, které povedou 

k odstranění některých limitujících prvků, které omezují naplnění původního cíle podporovat 

cenově relativně nízké bydlení v ekonomicky slabších regionech určené pro mladé.  Navíc dojde 

k rozšíření cílové skupiny žadatelů, a to zvýšením věkové hranice i účelu úvěru týkajícího se 

zejména družstevního bydlení, a dále dochází i k dalším úpravám, které jsou v souladu se záměry 

vlády. 
 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Ad A 

 

Změnou nařízení vlády se nezvýší nároky na státní rozpočet. Za dobu trvání programu byly 

poskytnuty úvěry v celkovém objemu 1 310 mil. Kč, a to na vznik 1071 bytů. Pohledávka za 

těmito poskytnutými úvěry nyní představuje částku ve výši 591 mil. Kč (pouze jistina bez úroků). 

V současné době disponuje Fond finančními prostředky ve výši 5 mld. Kč, přičemž zároveň 
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závazky činí 2,3 mld. Kč. Celkové splátky úvěrů za všechny nástroje Fondu činí 700 mil. Kč 

ročně. Do roku 2023 tak Fond může program financovat průměrně 300 mil. Kč ročně. Na základě 

připravované Koncepce bydlení bude rozhodnuto, který program bude v případě omezených 

finančních zdrojů prioritní pro naplnění cílů bytové politiky.  

Za trvání programu byl zájem o tento produkt v průměru za 200 mil. Kč ročně. Dle odhadů na 

základě dotazů mezi potenciálními žadateli se předpokládá, že po upravení podmínek bude zájem 

o 30% vyšší. Potenciální zájem by současné disponibilní zdroje Fondu měly pokrýt.  

Předpokládá se vyšší dostupnost finančních prostředků na výstavbu nájemního bydlení pro 

municipality a především pro soukromý sektor. Díky investicím soukromého sektoru se řeší 

problém s nabídkou bytů pro cílové skupiny s nejmenší intervencí státu. Jedná se o finanční 

návratné výpomoci s úrokem pokrývajícím správu úvěru. V současné době je z 1 310 mil. Kč 

poskytnutých úvěrů v řešení úvěr v objemu 25 mil. Kč.  

 

Ad B 

 

Finanční dopady diferencované úrokové sazby:  

Na zajištění administrace podpor potřebuje Fond příjem 1 % z poskytnutých úvěrů. Fond 

disponuje několika nástroji, a to i pro podnikatelské subjekty, kde jsou úrokové míry nastaveny 

výše, než u programů se sociálním aspektem. Zvýhodnění o 0,2 procentního bodu za každé dítě 

znamená pro Fond nižší příjem z úroků. Jak je znázorněno v tabulce, Fond i přes klesající 

tendenci má rezervy z úroků na zajištění administrace programů. Pro eliminaci rizika nezajištění 

administrace byl nastaven minimální limit úrokové sazby 1 % p. a.   

 

ROK 

úroky z 

úvěrů v mil. 

Kč 

úvěrové 

pohledávky  

v mil. Kč 

úroky x 

úvěrové 

pohledávky  

v % 

 2010 141,25 6 938,64 2,0% 

 2011 139,69 6 512,15 2,1% 

 2012 125,60 5 807,37 2,2% 

 2013 112,15 5 391,46 2,1% 

 2014 104,35 5 478,01 1,9% 

 2015 102,77 5 462,94 1,9% 

2016 101,31 5 127,43 2,0% 

 2017 94,83 4 746,72 2,0% 

 2018 86,51 4 511,55 1,9% 

 2019 83,79 4 684,40 1,8% 

Zdroj SFRB data k 31. 12. 2020 

 

Na modelovém příkladu při nastavení úrokové sazby 2 % (základní sazba Evropské unie) má 

Fond za celou dobu splatnosti výnos z úroků cca 21,5 %. Za každé narozené dítě se tento výnos 

z úroků snižuje o cca 0,2 procentního bodu z poskytnutého úvěru. 
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Následující tabulka znázorňuje na příkladu skutečně poskytnutých úvěrů, jak by se vyvíjela 

situace dle diferencovaných úroků. Nejnákladnější varianta a nejméně pravděpodobná situace, 

kdy by každý žadatel měl od začátku splácení úvěru 5 dětí, by znamenala pro Fond nižší příjem 

z úrokových výnosů ve výši 10,3 procentních bodů, tzn. o cca polovinu současně vybíraných 

úroků. Jedná se však o maximalistickou variantu, která je nereálná.    

 

 Rodina 

úroková 

míra 
výše úvěru  

výše 

zaplacených 

úroků 

rozdíl 

zaplacených 

úroků 

zaplacené 

úroky celkem 

v % k výši 

úvěru  

bez dítěte 2,0 740 812 787 161 108 463 0 21,7% 

1 dítě 1,8 740 812 787 145 452 742 15 655 721 19,6% 

2 děti 1,6 740 812 787 129 959 471 31 148 992 17,5% 

3 děti 1,4 740 812 787 114 629 594 46 478 869 15,5% 

4 děti 1,2 740 812 787 99 464 077 61 644 386 13,4% 

5 dětí 1,0 740 812 787 84 463 773 76 644 690 11,4% 

Zdroj SFRB vlastní výpočty 

  

Finanční dopad zvýšení podílu úvěru na 90 % pořizované nemovitosti zvýší finanční nároky 

o cca 10 % (zvýšení se netýká modernizací). Fond prostředky na poskytování úvěrů nedostává 

ze státního rozpočtu, ale hospodaří s finančními prostředky získanými z Fondu národního 

majetku v letech 2001 – 2003. Jak ukazuje tabulka Plnění rozpočtu v části Zhodnocení 

stávajícího stavu z plánovaného rozpočtu, nebylo vyčerpáno 1,6 mld. Kč. Tyto finanční 

prostředky by měly být využity způsobem, který bude mít co největší dopad na stanovený cíl. 

Protože rozpočet Fondu je schvalován Poslaneckou sněmovnou, záleží i na prioritách státu, jestli 

na program budou použity pouze tyto finanční prostředky nebo i jiné, se kterými prozatím Fond 

disponuje. Lze však konstatovat, že v současné době Fond neplánuje požadovat finanční 

prostředky ze státního rozpočtu.   

  

Navržená úprava má pozitivní dopad zejména na rodiny s dětmi. Na národnostní menšiny nemá 

navržená úprava žádný dopad.  

 

Na podnikatelské prostředí bude mít navržená úprava pozitivní dopad. Zvýšení dostupnosti 

vlastnického bydlení přispěje ke zlepšování podnikatelského a spotřebitelského prostředí. 

 

Úprava nemá přímý vliv na životní prostředí. 
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VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 

Ad A 

 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 

diskriminace. Rovněž není v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 

a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 

(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň navrhovaná právní úprava 

nebude mít negativní dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  

 

Ad B 

 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 

diskriminace. Rovněž není v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 

a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 

(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň navrhovaná právní úprava 

nebude mít negativní dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  

 

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

osobních údajů 

 

Ad A 

 

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 se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů. Osobní údaje žadatelů o úvěr a příjemců úvěru a osob poskytujících zajištění, 

Fond zpracovává v rámci úkolů prováděných ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci podle 

čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.  

 

Ad B 

 

Navrhovaná novela nařízení vlády nebude mít dopad na účel, způsob, rozsah nebo ochranu 

zpracování osobních údajů. Změnu nárůstu počtu subjektů údajů, jejichž osobní údaje budou 

zpracovávány v souvislosti s touto navrhovanou novelou nařízení vlády, nelze jednoznačně určit. 

Pro veškeré takto určené subjekty údajů bude platit ustanovení věty první.  
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VIII. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

 

Ad A 

 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika. 

Potenciální korupční rizika, která by mohla vyplývat ze znění § 11 odst. 6, 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 je Fond. Fond 

v minulosti poskytoval a v současnosti poskytuje podpory vždy podle podmínek stanovených v 

nařízení vlády. Z tohoto důvodu je právní úprava nezbytná. 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.  

 

5. Rozhodovací pravomoc  

Je zřejmé, jaký orgán je příslušný v dané věci rozhodovat, že je dostatečně nezávislý. Doručení 

žádostí provádí hodnotící komise sestavená z nezávislých odborníků mimo Fond a bude 

transparentně evidováno.   

 

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 
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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.  Kvalitu projektu hodnotí externě 

vybraný hodnotitel na základě předem daných kritérií. Výsledky kontrol jsou předány hodnotící 

komisi, která doporučuje / nedoporučuje projekt financovat.   

 

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. 

 

Ad B 

 

1.  Přiměřenost 

Navrhovaná právní úprava je přiměřená množině vztahů, které má upravovat, a nerozšiřuje 

kompetence orgánů veřejné správy; upravuje pouze podmínky stávajícího zaměření podpory. 

 

2.  Jednoznačnost 

Právní úprava obsahuje jasné vymezení práv a povinností všech dotčených subjektů. Právní 

úprava vymezuje dostatečně určitě kritéria pro poskytnutí podpory na pořízení bytů, rodinných 

domů nebo jejich modernizaci a na pořízení družstevního podílu, se kterým je spojeno právo 

nájmu bytu v bytovém družstvu. 

 

3.  Standardnost 

Navrhovaná úprava je v souladu se známou dobrou praxí, neobsahuje odchylky od stávajících 

postupů a používá osvědčené kontrolní mechanismy.   

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBRAJJT54)



 

 
17 

 

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 navrhovatele korupci očekávat, protože na poskytnutí podpory bude mít 

nárok 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, a že je dostatečně nezávislý. 

 

6.  Kontrolovatelnost rozhodování 

Rozhodování je v programu omezeno na straně poskytovatele (Fondu) pouze na kontrolu splnění 

podmínek programu. Tato kontrola je vzhledem k jasné definici podmínek programu velice 

jednoduchá. Kontrola neprobíhá za účasti žadatele o úvěr, ale v případě nedostatků nebo 

nejasností v žádosti je žadatel vyzván k nápravě v přiměřeném čase, pokud je náprava možná. 

Proces rozhodování je značně formalizovaný. Vnitřní kontrola schvalování je třístupňová, je plně 

evidována v informačním systému poskytovatele podpory. 

 

7.  Odpovědnost 

Odpovědnost jednotlivých osob vstupujících do procesu poskytování podpory na straně 

poskytovatele je dána vnitřním předpisem. Případné chybné nebo nedostatečné vyhodnocení 

plnění podmínek programu by bylo řešeno podle závažnosti dle podmínek pracovně právního 

vztahu. 

 

8.  Opravné prostředky 

Poskytování finančních prostředků – úvěrů ze strany Fondu se neřídí podmínkami zákona 

č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Dle odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu České 

republiky sp. zn. 23 Co 509/2013-99 se dlužná jistina vymáhá prostřednictvím příslušného 

finančního úřadu a dlužné smluvní příslušenství prostřednictvím příslušného soudu. Pro oba 

způsoby vymáhání platí, že opravné prostředky lze podávat. 

 

9.  Transparentnost 

Vzhledem k tomu, že se jedná o úvěry fyzickým osobám, zveřejňování údajů v registru smluv 

nebude prováděno, s výjimkou úvěrů poskytnutých fyzickým osobám podnikajícím. Fond bude 

pravidelně uveřejňovat základní informace o počtu a objemu uzavřených úvěrů bez personifikace 

jednotlivých příjemců úvěrů. 

 

Závěr hodnocení korupčních rizik 

V rámci zhodnocení korupčních rizik podle Metodiky CIA konstatujeme, že navrhovaná právní 

úprava splňuje kritéria přiměřenosti, efektivity a jednoznačné odpovědnosti. Návrh úpravy jako 
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celek se shoduje se známou dobrou praxí a navrhované procesy v ní obsažené se jeví přiměřené 

při srovnání s obdobnou legislativou. 

 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  

Daný návrh nemá vliv na bezpečnost a obranu státu. 
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B. Zvláštní část   

 

K části první 

K čl. I 

 

K bodu 1 [§ 4 odst. 1 písm. b) a c)] 

Jedná se o technickou úpravu vzhledem k doplňovaným odstavcům 2 a 3 a současně o formální 

sjednocení § 4 odst. 1 písm. a) až c). 

 

K bodu 2 a 3 [§ 4 odst. 1 písm. i) a k)] 

Podmínka v odstavci 1 písm. i) se navrhuje vypustit, neboť byla vyhodnocena jako nadbytečná 

a nepřiměřená. Systém řízení jakosti není u výstavby podle tohoto nařízení nutný, neboť 

požadovaná jakost a kvalita výstavby bude zajištěna na základě jiných povinností, které příjemci 

úvěru vyplývají ze stavebního zákona. Jedná se zejména o podmínky zakotvené v části páté, 

hlava I a III stavebního zákona. Těmito ustanoveními je zaručeno, že výstavba bude i po nabytí 

účinnosti tohoto nařízení nadále prováděna v dostatečné jakosti. 

Podmínka v odstavci 1 písm. l) se navrhuje vypustit, neboť od 1. ledna 2020 je na základě 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 

náročnosti budov požadováno, aby byly veškeré projekty novostaveb budovami s téměř nulovou 

spotřebou energie. 

 

K bodu 4 [§ 4 odst. 1 písm. k)] 

Historicky docházelo k tomu, že byl příjemce úvěru v prodlení s dokončením stavby. Na základě 

takového prodlení dojde k porušení rozpočtové kázně, jehož výsledkem může být, že Fond od 

smlouvy o úvěru odstoupí a pohledávku zesplatní. Při současné délce této lhůty je tak větší 

pravděpodobnost, že dojde ke zhoršení zajištění vymáhané pohledávky, neboť zastavěná 

nemovitost bude před dokončením výstavby. Je potřeba, aby toto nařízení lépe reagovalo na 

měnící se podmínky na stavebním trhu. Vzhledem ke zpomalení růstu stavebního trhu a 

k nedostatku pracovních sil ve stavebnictví dochází k neustálému prodlužování délky stavebních 

prací. Tento trend lze v našem případě zcela jednoznačně demonstrovat na porovnání údajů 

Českého statistického úřadu k bytové výstavbě v České republice v období od roku 1998 do roku 

2019. Když porovnáme počet dokončených bytů v rámci nástaveb, přístaveb a vestaveb 

k bytovým domům za první tři čtvrtletí roku 2019 s počtem bytů, které mají vzniknout v rámci 

zahájených nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům za první tři čtvrtletí roku 2019, 

zjistíme, že zatímco stavební práce byly v tomto období zahájeny v případě 1551 bytů, 

dokončených jich bylo pouze 814. Vzhledem k těmto údajům a k situaci na pracovním trhu ve 

stavebnictví, který má v případě zájemců o práci ve stavebnictví dlouhodobě klesající tendenci, 

se pravděpodobnost, že bude docházet k prodlení příjemce úvěru s dokončením výstavby ve 
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lhůtě tří let, stále zvyšuje. Nastalá situace je bezesporu důvodem k tomu, aby tato podmínka 

v současné době byla vyhodnocena jako neudržitelná a aby bylo nutno přistoupit k prodloužení 

lhůty pro dokončení výstavby a schopnosti užívání výstavby na pět let.  

 

K bodu 5 [§ 4 odst. 2 a 3] 

Stávající text § 4 se označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které upřesňují úpravu 

podmínek v době, kdy ještě nájemní byty neexistují, tj. podmínky „po dobu výstavby“. Odstavec 

2 tak rozšiřuje platnost podmínek, které se původně vztahovaly pouze k poskytnutí úvěru na celé 

období po dobu výstavby. Odstavec 3 upřesňuje podmínky v případě zatížení pozemku, budovy 

nebo bytu zástavním právem, kdy jakkoliv se jedná o dobu, kdy ještě podle tohoto nařízení 

nájemní byty neexistují, budou platit obdobně podmínky pro nakládání s nájemními byty, kdy je 

již stavba dokončena, tj. podmínky „po dobu splácení úvěru“. Jinými slovy jedná se o odstranění 

logického rozporu mezi ustanoveními § 4 písm. a), b) a c) a § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 284/2011 

Sb., ve znění účinném před nabytím účinnosti tohoto nařízení. Podle § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 

284/2011 Sb., ve znění účinném před nabytím účinnosti tohoto nařízení, nebylo možno pozemek 

nebo rozestavěnou stavbu zcizit bez souhlasu Fondu. Dále nebylo možno pozemek nebo 

rozestavěnou stavbu zatížit zástavním právem po dobu výstavby, s výjimkou zástavního práva 

ve prospěch Fondu. Tato podmínka byla upravena v § 6, který upravuje podmínky pro nakládání 

s nájemními byty. V případě výstavby však ještě nájemní byty podle tohoto nařízení nebudou 

existovat. Rozpor mezi výše uvedenými ustanoveními dále spočíval v tom, že v § 4 písm. a) 

nebylo trvání podmínky zákazu zcizení a zastavení pozemku nijak limitováno; stejná situace 

platila i v případě budovy a bytu podle § 4 písm. b), resp. písm. c). Logickým výkladem se však 

tyto podmínky vztahovaly výhradně k době poskytnutí úvěru. Jednalo se tedy o podmínky 

splnitelné jednorázově. Naproti tomu v § 6 odst. 4 byly podmínky limitovány dobou výstavby. 

Zásadní logický rozpor mezi těmito ustanoveními však spočíval v tom, že v § 6 odst. 4 se zákaz 

zcizení a zastavení po dobu výstavby vztahoval výhradně na výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 

1. Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky po dobu výstavby byly stanoveny výhradně pro 

výstavbu podle § 2 písm. b) bod 1. V ostatních případech výstavby byl příjemce/žadatel 

limitován výhradně jednorázovými podmínkami podle § 4 písm. a), b) nebo c). 

 

Na základě výše uvedeného proto bylo nutno přistoupit ke sjednocení úpravy v § 4 písm. a) až 

c) a § 6 odst. 4, čímž došlo k ucelení podmínek pro výstavbu tím způsobem, že v případě 

výstavby podle § 2 písm. b) bod 1 až 4 se budou podmínky zákazu zcizení a zastavení po dobu 

výstavby vztahovat na pozemek, jehož součástí je stavba, ve které vzniknou byty podle tohoto 

nařízení; a v případě výstavby podle § 2 písm. b) bod 5 se budou podmínky zákazu zcizení a 

zastavení po dobu výstavby vztahovat na byt, jehož rozdělením vznikne alespoň jeden další 

nájemní byt. 

 

Souhlas se zatížením uvedených nemovitostí zástavním právem dá Fond za stejných podmínek, 

které platí pro odsouhlasení zatížení zástavním právem v případě nájemního bytu podle § 6 odst. 

4 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., ve znění tohoto nařízení, tedy v případě, kdy Fond i po tomto 

zatížení zůstane prvním v pořadí rozhodném pro uspokojení zástavních práv. 
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K bodu 6 [K § 5 odst. 4 písm. a)] 

V praxi se Fond setkal s výkladovou nejasností v tomto bodě. Z původního textu na základě 

jazykového výkladu lze dojít k jednoznačnému závěru, že žádost nesmí nájemník podat později, 

než tři měsíce před koncem nájemní doby. V tom případě by pak mohlo docházet k tomu, že 

nájemník podá žádost v podstatě ihned po uzavření původní nájemní smlouvy, přičemž v tu dobu 

samozřejmě bude všechny podmínky splňovat (a teoreticky nebude mít ani čas porušit podmínky 

nájemní smlouvy), ale později během původní nájemní doby již podmínky splňovat nemusí. 

Zároveň však pronajímatel potřebuje dostatek času pro vyhodnocení žádostí. Pro sjednocení a 

jednoznačnost výkladu je nutno toto znění upravit a stanovit lhůtu kdy nejdříve a kdy nejpozději 

může nájemce požádat o prodloužení nájmu.  

 

K bodu 7 [K § 5 odst. 7] 

Text se navrhuje upravit, neboť s osobou podle odstavce 1 písm. a) nemusí být nutně uzavřená 

nájemní smlouva. Může nastat situace, kdy bude uzavřena smlouva s osobou, která naopak 

splňuje podmínky např. podle odstavce 1 písm. b), ale zároveň s ní bude bydlet v domácnosti její 

druh, který nesplňuje ani jednu z podmínek podle odstavce 1 písm. b) až e). Na základě výkladu 

podle odstavce 6 dojdeme k závěru, že pokud domácnost tvoří alespoň jedna osoba, která 

nesplňuje podmínky obsažené v odstavci 1 písm. b) až e), zjistí se příjmy domácnosti/osob podle 

odstavce 5. I samotný odstavec 1 písm. a) však hovoří o „osobách, které budou užívat byt“, 

nikoliv o osobách, se kterými byla uzavřena nájemní smlouva. Toto pravidlo pro určení čistého 

měsíčního příjmu podle odstavce 7 by se tak mělo vztahovat na všechny členy domácnosti za 

splnění výše uvedených podmínek, a to bez ohledu na to, s kým byla uzavřena nájemní smlouva.  

 

K bodu 8 [§ 6 odst. 1] 

Vzhledem k tomu, že došlo k úpravě nastavení doby splácení úvěru takovým způsobem, že již 

není možné, aby byl úvěr splacen dříve než ve lhůtě 10 let, mohlo dojít ke zrušení takto stanovené 

spodní hranice vázací doby i v tomto odstavci. Nově je tedy tato vázací doba, po kterou je 

příjemce povinen plnit stanovené podmínky podle § 6, navázána na dobu, dokud nebude úvěr 

splacen.  

 

K bodu 9 [§ 6 odst. 2] 

Úvodní část ustanovení odstavce 2 byla upravena v souladu se zněním odstavce 1. V rámci 

tohoto odstavce se jedná o legislativně technickou úpravu, kdy byla jednotlivá práva a povinnosti 

příjemce úvěru upravena chronologicky do jednotlivých písmen a) až e), aby bylo zřejmé, ke 

kterým bude Fond dávat souhlas za jakých podmínek. Tato úprava byla nutná z hlediska znění 

následujících odstavců, které tak mohou odkazovat na jednotlivá písmena tohoto odstavce. 
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K bodu 10 [§ 6 odst. 3 a 4]  

Účelem § 6 odst. 3 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., ve znění tohoto nařízení je stanovit, za jakých 

podmínek dá Fond souhlas k převodu vlastnického práva k nájemnímu bytu. Podmínky jsou 

v tomto případě stanoveny kumulativně. Nabyvatel bude muset splnit podmínky pro poskytnutí 

úvěru ke dni souhlasu Fondu s převodem vlastnického práva. Zhoršením zajištění je myšleno 

zejména zajištění ve vztahu k osobě příjemce úvěru, případně k dalším osobám. Z tohoto 

odstavce tedy nově vyplývá, že ke zcizení nemovitosti (jehož součástí bude vždy i zcizení 

jednotlivých bytů) bude se souhlasem Fondu možno přistoupit až po dokončení výstavby. 

Účelem § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., ve znění tohoto nařízení je stanovení 

podmínek, za kterých dá Fond souhlas se zatížením nájemního bytu zástavním právem. Fond 

musí vždy zůstat prvním v pořadí, které je rozhodné pro uspokojení ze zástavy. Fond tedy musí 

vždy zůstat v postavení přednostního zástavního věřitele podle § 1374 odst. 1 občanského 

zákoníku. Pravidla upravená v tomto odstavci se vztahují rovněž na udělení souhlasu se 

zatížením zástavním právem v případě pozemku a bytu před dokončením výstavby. 

 

K bodu 11 [§ 6 odst. 6] 

Tento odstavec byl odstraněn z důvodu logického rozporu, který je popsán v odůvodnění  

k bodu 2 (k § 4 odst. 2 a 3). 

 

K bodu 12 [§ 7 odst. 1] 

Toto ustanovení bylo upraveno s ohledem na úpravu výše úrokové sazby podle § 7 odst. 2 

nařízení vlády č. 284/2011 Sb., ve znění tohoto nařízení. Úroková sazba se vždy stanoví tak, že 

Fond nejprve sečte základní sazbu Evropské unie a příslušnou přirážku (v legislativě přeloženo 

jako marže), obojí stanoveno ke dni poskytnutí úvěru. Vzhledem k tomu, že podle evropského 

práva neexistuje základní referenční sazba (jen základní sazba) podle nařízení Komise (ES) č. 

794/2004 ze dne 21. dubna 2004, ve znění nařízení  Komise (ES) č. 271/2008 ze dne 30. ledna 

2008, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) 

č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES a vzhledem k tomu, 

že se v tomto případě nejedná o rizikovou přirážku, ale o přirážku - marži podle sdělení komise 

o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02), byly tyto pojmy 

v tomto ustanovení změněny. Rovněž došlo k nahrazení pojmu „klient“ pojmem „příjemce 

úvěru“. Za účelem zajištění jednoznačnosti tohoto nařízení byl tento pojem upraven v celém 

nařízení. 

 

K bodu 13 [§ 7 odst. 2] 

Nový odstavec 2 tohoto paragrafu upravuje výpočet úrokové sazby odlišně od úpravy podle 

nařízení č. 284/2011 Sb., ve znění před nabytím účinnosti tohoto nařízení. Změna spočívá v tom, 

že na základě podnětu od příjemce úvěru bude Fond oprávněn snížit úrokovou sazbu stanovenou 
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v odstavci 1. Celkové zvýhodnění nemůže, vzhledem k veřejné podpoře, přesáhnout hranici 

podpory de minimis. Rozdíl mezi uhrazenými úroky podle úrokové sazby stanovené podle 

odstavce 1 a podle úrokové sazby stanovené podle tohoto odstavce, musí tedy být nejvýše roven 

výši limitu pro přidělení podpory de minimis příjemce úvěru za rozhodné období. Toto je 

v souladu se změnou § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., ve znění účinném před nabytím 

účinnosti tohoto nařízení, ke které tímto nařízením dochází. Úroková sazba podle odstavce 1 

nemůže být ponížena do té míry, aby úroková sazba klesla pod 0,5 % ročně. Viz písm. A obecné 

části tohoto odůvodnění. 

 

K bodu 14 [§ 7 odst. 3] 

Bylo nutno přistoupit ke změně § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., ve znění účinném před 

nabytím účinnosti tohoto nařízení, a to vzhledem k tomu, že docházelo k výkladovým obtížím 

v případě tohoto paragrafu, a to zejména s ohledem na způsob přepočtení úrokové sazby, kdy 

docházelo ke sporům o to, jaká přirážka bude při přepočtení úrokové sazby připočítána k základní 

(referenční) sazbě Evropské unie, tedy, zda se bude jednat o přirážku stanovenou ke dni 

poskytnutí úvěru, nebo o přirážku nově vypočtenou ke dni přepočtení úrokové sazby. Podle 

nového znění tohoto odstavce bude v případě přepočtení úrokové sazby nová úroková sazba 

stanovena součtem základní sazby Evropské unie platné k datu přepočtu úrokové sazby a 

přirážky, která se stanoví na základě bonity příjemce úvěru ověřené k datu přepočtu úrokové 

sazby a zajištění úvěru ověřeného ke dni poskytnutí úvěru. Přirážka ke dni přepočtu úrokové 

sazby tak bude vycházet z aktuální bonity příjemce úvěru, ale bude brát v potaz zajištění úvěru 

ke dni jeho poskytnutí. 

 

K bodu 15 [§ 8 odst. 1 a 2] 

Vizte odůvodnění k § 7 odst. 1. 

 

K bodu 16 [§ 9 odst. 1] 

Tato úprava rozšiřuje možnost podání žádosti o úvěr také o elektronickou formu. 

 

K bodu 17 [§ 9 odst. 3 písm. a)] 

Ustanovení se doplňuje o doklad o vlastnictví bytu, neboť je třeba počítat s tím, že žadatel může 

žádat o podporu na stavební úpravy stávajícího bytu (podle § 2 písm. b) bod 5), který by měl mít 

ve vlastnictví. 

 

K bodu 18 [§ 9 odst. 3 písm. e)] 

Údaje o třídě energetické náročnosti se z ustanovení vypouští, s ohledem na vypuštění podmínky 

pro poskytnutí úvěru v § 4 písm. l).  
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K bodu 19 [§ 9 odst. 6 písm. d] 

Tato úprava souvisí s vypuštěním podmínky pro poskytnutí úvěru v § 4 písm. i), že zhotovitel 

stavby má zaveden systém řízení jakosti podle českých technických norem. 

 

K bodu 20 [§ 11 odst. 3] 

Protože je výše podpory de minimis určena rozdílem mezi úrokovými sazbami podle § 7 odst. 2, 

je nutno zamezit tomu, aby prodloužení doby splácení nad dobu sjednanou zapříčinilo navýšení 

této podpory nad právem stanovený limit. Prodloužená doba splácení zvyšuje rozdíl mezi 

vyměřenými úroky podle § 7 odst. 2, a tím uměle a protiprávně navyšuje výši poskytnuté veřejné 

podpory. 

 

K bodům 21 a 22 [§ 11 odst. 6 písm. a) a b)] 

Do odstavce 6 se navrhuje nové znění písmene b), a to vzhledem k množícím se případům, kdy 

příjemci úvěru využívají ustanovení písmene a) takovým způsobem, že opakovaně nechávají 

prodlení plynout a splácí až na základě výzvy těsně před uplynutím lhůty podle písmene a). Fond 

v současné chvíli nedisponuje vůči tomuto postupu efektivní obranou a musí tak v souladu s § 

2021 odst. 1 občanského zákoníku tyto příjemce opakovaně vyzývat. V rámci jednotlivých 

programů Fondu v současnosti platí, že některým příjemcům už bylo odesláno přes sto výzev, 

aniž by bylo odstoupeno od smlouvy.  

Toto ustanovení odstoupení od smlouvy v těchto krajních případech umožní. Zároveň to však 

neznamená, že tento postup bude vždy uplatněn, a to již z důvodu povinnosti Fondu postupovat 

podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích takovým způsobem, aby bylo pokud možno co nejméně ohroženo splnění dluhu. Postup 

automatického odstoupení a zesplatnění pohledávky by byl v rozporu s touto povinností Fondu. 

 

K čl. II 

Navrhuje se, aby podmínky poskytnutí a použití úvěru, podmínky uzavírání nájemních smluv, 

podmínky pro nakládání s nájemními byty, podmínky pro přepočet úrokové sazby podle § 7 

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

platily i pro již uzavřené smlouvy o úvěru. Ostatní podmínky se vztahují ke smlouvám 

uzavřeným po nabytí účinnosti tohoto nařízení, např. podmínky pro stanovení výše úrokové 

sazby. 

 

K části druhé 

K čl. III 

K bodu 1 [§ 2 písm. a)] 
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Jedná se o legislativně technickou úpravu v souvislosti s doplněním nového bodu 3 do 

pododstavce a). 

 

K bodu 2 [§ 2 písm. a)] 

Jedná se o legislativně technickou úpravu v souvislosti s doplněním nového bodu 3 do 

pododstavce a). 

 

K bodu 3 [§ 2 písm. a)] 

V navrhovaném ustanovení se doplňuje nový bod 3, kterým se rozšiřuje účel použití úvěru na 

nákup družstevního podílu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu v bytovém 

družstvu, čímž se rozšíří počet potenciálních žadatelů. V současné době není příjemci umožněno 

použít úvěr na pořízení družstevního podílu. Družstevní bydlení je v některých lokalitách cenově 

dostupnější, než bydlení vlastnické. Úvěry na pořízení družstevního podílu bude nutné zajistit 

jiným způsobem, než je v současné době praktikováno v rámci pořízení bytů nebo domů. 

V  případě koupě družstevního podílu se příjemce úvěru stává členem družstva a nikoliv 

majitelem bytu. Jako člen bytového družstva má však i vliv (byť často možná menšinový) na 

rozhodování a fungování bytového družstva a správu družstevního bytu, který daný člen užívá.  

 

K bodu 4 [§ 2 písm. b)] 

Tato úprava souvisí s doplněním družstevního podílu do definice obydlí v § 2 písm. a). 

Družstevní podíl nelze modernizovat, proto je nutné písm. b) upravit. 

 

K bodu 5 [§ 3 odst. 1 písm. a) a b)] 

Zvýšení věkové hranice prokazující způsobilost žadatele být příjemcem úvěru z 36 na 40 let je 

v souladu s celospolečenskými změnami tak, jak jsou prokázány a znázorněny v tabulkách 

v úvodu obecné části tohoto odůvodnění.  

 

K bodu 6 [§ 3 odst. 5)] 

Podle nově navrhovaného znění tohoto odstavce se bude omezení možnosti poskytnutí úvěru 

v případě obydlí v záplavovém území vztahovat již jen výhradně na výstavbu rodinných domů. 

Stát tak nebude podporovat výstavbu nemovitostí v rizikových oblastech, mezi které se řadí 

rovněž záplavová území. 

 

K bodu 7 [§ 3 odst. 6 a 7] 

Zrušuje se podmínka podlahové plochy. V případě pořízení bydlení manželé a rodiče plánují 

zabezpečit bydlení především na období, kdy vychovávají děti. Současně nastavená velikost bytu 

je proto někdy limitující pro rodiny plánující více než 2 děti. Standardní velikost bytu pro 4 osoby 

je 68 až 81,9 m2. Pro pěti až šesti člennou domácnost je však tato velikost bytu minimálním 

standardem. Proto je navrhováno zrušení této podmínky.  
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Ustanovení způsobuje v praxi problémy, protože žadatelé se preventivně k této povinnosti hlásí. 

Tito žadatelé by však neměli být zaneseni do registru „de minimis“, což se v současné době děje, 

protože se k této podpoře hlásí, i když v současné době nepodnikají. Proto se navrhuje vypuštění 

tohoto odstavce. 

 

K bodu 8 [§ 4 odst. 2 písm. k)] 

V návaznosti na úpravu v § 3 odst. 5 je moderována rovněž povinnost žadatele dokládat vyjádření 

vodoprávního úřadu. V současné době je nezbytné, aby vyjádření vodoprávního úřadu v případě, 

že se podporované obydlí nachází v záplavovém území, bylo doloženo nejen v případě výstavby 

rodinného domu, kdy to je opodstatněné, ale také při koupi bytu nebo rodinného domu. Vzhledem 

k tomu, že nařízení vlády nově omezuje poskytování úvěru v případě obydlí v záplavovém území 

jen v případě výstavby rodinných domů, je tato podmínka nutná pouze v těchto případech. 

V případě pořízení obydlí, které již bylo užíváno, nebude nově nutno vyjádření vodoprávního 

úřadu dokládat.  

 

K bodu 9 [§ 4 odst. 2 písm. k)] 

Jedná se o legislativně technickou úpravu v souvislosti navrhovaným vypuštěním písmene l). 

 

K bodu 10 [§ 4 odst. 2 písm. l)] 

Navrhuje se vypuštění písmene l), neboť je nadbytečné, a to s ohledem na vypuštění odstavce 7 

ustanovení § 3. 

 

K bodu 11 [§ 5 odst. 1 písm. b) bod 1 a 2] 

 

Navyšuje se podíl úvěru na 90 % nákladů na výstavbu/ceny nemovitosti. Zvýšení podílu umožní 

mladým čerpat úvěr na levnější nemovitosti v relativně vyšší výši, což je v souladu s politikou 

vlády. Jedná se o jednu ze zmírňujících podmínek, která koresponduje se záměry ČNB. I když 

pro Fond nejsou opatření obecné povahy vydávány ČNB závazné, může se jednat o dobrou praxi, 

která má být vstřícná k mladým rodinám. 

 

 

K bodu 12 [§ 5 odst. 1 písm. b) bod 2] 

 

V ustanovení se mění určení ceny pro základ výpočtu výše úvěru, a to ze současné ceny zjištěné 

(administrativní) na cenu obvyklou (tržní), což je cena, která objektivně ukazuje cenu v místě a 

čase obvyklou, takže reálněji odráží skutečné náklady na pořízení bydlení. Administrativní cena 

nezohledňuje lokalitu dané nemovitosti z jiných hledisek, než která jsou právními předpisy 

upravena (např. lukrativnost území). Toto je nutné s ohledem na řádné zajištění úvěru změnit. 

Zohledňovat zde cenu zjištěnou nedává smysl, protože např. u starého neudržovaného domu  

v určité lokalitě bude cena zjištěná výrazně vyšší (podle oceňovací vyhlášky ke stanovení daně 

z převodu nemovitosti), než je cena obvyklá. Současné nastavení výpočtu výše úvěru 
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umožňovalo uměle navýšit sjednanou cenu nad tržní hodnotu nemovitosti v případě takových 

nemovitostí, u kterých cena zjištěná výrazně překračovala tržní cenu. Když by pak Fond poskytl 

prostředky v takto určené výši, nebyla by hodnota zástavy pro zajištění úvěru dostatečná. 

Nahrazením ceny zjištěné cenou obvyklou toto nebezpečí odpadá, neboť i kdyby došlo 

k umělému navýšení sjednané ceny, bude úvěr poskytnut v poměrné výši ve vztahu k obvyklé 

ceně, která odpovídá tržním podmínkám. Tímto se Fond vyhne případnému výše zmíněnému 

problému s nedostatečným zajištěním.  

 

 

K bodu 13 [§ 5 odst. 1 písm. c)] 

 

V ustanovení se opět mění určení ceny pro základ výpočtu výše úvěru (viz odůvodnění výše). 

Dále se do ustanovení doplňuje možnost čerpat úvěr na družstevní podíl v bytovém družstvu (viz 

odůvodnění výše). 

 

 

K bodům 14 až 17 [§ 5 odst. 2 a nový odst. 3)] 

 

Platné znění nařízení vlády stanovuje úrokovou sazbu ve výši základní referenční sazby 

Evropské unie pro Českou republiku. Takto definovaná sazba neodpovídá základní sazbě 

Evropské unie, která se de facto používá. Referenční sazba se podle Sdělení Komise 2008/C14/02 

vypočte jako základní sazba plus marže. Novela nařízení vlády proto nově reflektuje pouze na 

základní sazbu Evropské unie. 

V odstavci 2 a 3 se nově snižuje úroková sazba pro rodiny s dětmi do 15 let. Snížení se odvíjí od 

počtu dětí, ke kterým má příjemce rodičovskou odpovědnost. Cílem je snížit splátky rodinám s 

dětmi, tj. snížit zatížení rodin měsíčními splátkami úvěru. Navrhuje se snížit úrokovou sazbu o 

0,2 procentního bodu, a to za každé dítě, ke kterému má příjemce rodičovskou odpovědnost. 

Úroková sazba bude určena s ohledem na počet dětí, ke kterým má příjemce rodičovskou 

odpovědnost a které v daném obydlí pořizovaném nebo modernizovaném s podporou úvěru 

bydlí.  

Takto stanovená úroková sazba je vždy fixní po dobu 5 let. Odstavec 3 však umožňuje příjemci 

úvěru požádat Fond o stanovení nové úrokové sazby podle pravidel uvedených v odstavci 2. 

 

 

K bodu 18 [§ 6 odst. 2] 

 

Navrhuje se prodloužit lhůtu k doložení dokladů po výzvě Fondu k uzavření smlouvy o úvěru 

z  2 měsíců na 1 rok, a to s ohledem na to, že se často stává, že příjemce úvěru nestihne doložit 

stavební povolení, protože stavební úřady nedodržují stanovené lhůty. 

 

K bodu 19 [§ 7 odst. 6] 
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Návrh snížení úrokové sazby v případě přerušení splácení přesně vymezeném nařízením vlády 

na polovinu sjednané sazby vychází z dobré praxe předchozí právní úpravy podpory mladých. 

Navržená úprava je jednou z dalších forem podpor pro případ, že rodině klesne příjem, a proto 

po určitou dobu není schopna dostát svým závazkům nebo by plnění závazků bylo pro rodinu 

příliš finančně zatěžující. To platí zejména v případě vyšších úrokových sazeb, které lze 

v blízké budoucnosti očekávat. Změna úrokové sazby, která by vycházela z původní fixace, bude 

zohledněna v rámci první anuitní splátky po ukončení přerušení splácení jistiny.  

 

 

K bodu 20 a 21 [§ 7 odst. 8] 

 

Dochází k terminologickému sjednocení textu odstavce 8 s nově navrhovaným odstavcem 9. 

Současně dochází k vypuštění poslední věty v odstavci 8, kde je odkazováno na již neexistující 

ustanovení. Zákonem č. 113/2020 Sb. bylo toto ustanovení zrušeno. 

 

 

K bodu 22 [§ 7 odst. 9] 

 

V rámci změny nařízení vlády č. 136/2018 Sb. není z hlediska dodržení zásady rovnosti mezi 

příjemci úvěru možné měnit stanovení úrokových sazeb u smluv, které byly uzavřeny za 

účinnosti nařízení vlády č. 136/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

nařízení. Bylo však nutno přesto zohlednit rovnost přístupu vůči příjemcům úvěru, se kterými 

byla uzavřena smlouva přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení na jedné straně a se kterými 

byla smlouva uzavřena až po tomto dni na straně druhé. Z úpravy § 5 odst. 2 a 3, tedy z úpravy 

výpočtu úrokové sazby, vyplývá, že se bude tato snižovat o 0,2 procentního bodu za každé 

narozené dítě (obecně dítě, ke kterému má příjemce rodičovskou odpovědnost). Nerovnost pak 

podle věty první výše je nutno spatřovat ve snížení úrokové sazby za doby trvání fixace; toto 

snížení bude možné pouze v případě smluv uzavřených v době od nabytí účinnosti tohoto 

nařízení. Snížení jistiny o 30 tis. Kč se v případě narození dítěte týká výhradně pořízení obydlí, 

naproti tomu ke snížení úrokové sazby dojde vždy, když příjemce nabyde rodičovskou 

odpovědnost k dítěti, nehledě na to, co bylo předmětem poskytnutého úvěru. Jediným způsobem, 

jak se vypořádat s touto nerovností, je úprava pravidel snižování jistiny pro příjemce úvěru, se 

kterým byla uzavřena smlouva přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a to takovým 

způsobem, aby tomuto příjemci byla jistina snížena vždy, a to o částku, která v rámci průměrné 

výše poskytnutého úvěru odpovídá snížení úrokové sazby o 0,2 procentního bodu. V případě 

úvěrů poskytovaných podle tohoto nařízení se jedná o částku 20 tis. Kč. 

 

K bodům 23 a 24 [§ 8 odst. 3] 

 

Ustanovení bylo nutno přeformulovat, a to s ohledem na skutečnost, že v případě přechodu 

vlastnického práva přechází též povinnost splácet úvěr, a to bez ohledu na souhlas Fondu. Bylo 

třeba pouze stanovit, že okruh vyjmenovaných osob v odstavci 3 bude považován za osoby, jež 

budou splňovat podmínky pro poskytnutí úvěru podle § 3. Těmto osobám by měl být zvýhodněný 

úvěr zachován.  

 

 

K bodu 25 [§ 8 odst. 4] 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBRAJJT54)



 

 
29 

 

 

Zvýhodněný úvěr bude zachován také dalším osobám, neuvedeným v odstavci 3, které splňují 

podmínky pro poskytnutí úvěru podle § 3. V případě ostatních osob, na které obydlí a úvěr přejde, 

se navrhuje zvýšení úrokové sazby o 0,5 procentního bodu.  

 

 

K bodu 26 [§ 8 odst. 5] 

 

Navrhuje se zúžení podmínky pojištění nejméně na živelní pohromy po dobu splácení úvěru. 

Podmínka se bude vztahovat pouze na pořízení rodinného domu výstavbou. Pokud jde o ostatní 

způsoby pořízení obydlí, je tato podmínka nadbytečná. 

 

K bodům 27 a 28 [§ 8 odst. 7 písm. b) a c)] 

Toto ustanovení navrhuje doplnit do textu nařízení písmeno c) vzhledem k množícím se 

případům, kdy příjemci využívají ustanovení písmene b) takovým způsobem, že opakovaně 

nechávají prodlení plynout a splácí na základě výzvy těsně před uplynutím lhůty podle písmene 

b) a vzhledem k tomu, že Fond v současné chvíli nedisponuje vůči tomuto postupu efektivní 

obranou a musí tak v souladu s § 2021 odst. 1 občanského zákoníku tyto příjemce opakovaně 

vyzývat. V rámci jednotlivých programů Fondu v současnosti platí, že některým příjemcům už 

bylo odesláno přes sto výzev, aniž by bylo odstoupeno od smlouvy.  

Toto ustanovení odstoupení od smlouvy v těchto krajních případech umožní. Zároveň to však 

neznamená, že tento postup bude vždy uplatněn, a to již z důvodu povinnosti Fondu postupovat 

podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích  takovým způsobem, aby bylo pokud možno co nejméně ohroženo splnění dluhu. Postup 

automatického odstoupení a zesplatnění pohledávky by byl v rozporu s touto povinností Fondu. 

 

K čl. IV 

Navrhuje se, aby podmínky pro stanovení výše úroků po dobu přerušení splácení jistiny a další 

podmínky splácení úvěru, platily i pro již uzavřené smlouvy o úvěru.  

 

K části třetí 

K čl. V 

Účinnost nařízení se navrhuje stanovit na 1. ledna 2021.  
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