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Vypořádání připomínek v rámci vnitřního připomínkového řízení k materiálu „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“ 
 

 

Číslo Typ 
Připomínku 
předkládá 

Připomínka Vypořádání připomínky 

1 

Zásadní 
 

K Části první Čl. I bod 8 

 
 

SFPI 

V rámci věcného záměru tohoto nařízení bylo Fondem 
namítáno, aby v rámci podmínek poskytnutí úvěru 
podle § 4 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., nebyla 
výjimka v rámci zástavního práva váznoucího na 
dotčených nemovitostech pro zástavní právo ve 
prospěch státu. Fond argumentoval tím, že toto 
zástavní právo není odlišné od zástavního práva jiného 
zástavního věřitele, a proto trval na jeho odstranění. 
Kdyby v rámci podmínek pro nakládání s nájemními 
byty nebylo třeba souhlasu Fondu ke zřízení 
zástavního práva ve prospěch státu, mohlo by se 
teoreticky stát, že by byl stát první v pořadí rozhodném 
pro uspokojení zástavních práv. Proto požadujeme, 
aby v rámci Části první Čl. I bod 8 znělo doplnění § 6 o 
odst. 2 písm. b) takto: 
 
b) zatížit nájemní byt zástavním právem bez souhlasu 
Fondu; výjimkou je zástavní právo ve prospěch Fondu, 
 
Ostatní doplněná ustanovení zůstávají v rámci Části 
první Čl. I bod 8 beze změn. V rámci tohoto znění 
požadujeme rovněž (viz výše) nahrazení „státního 
fondu“ „Fondem“. Důvodem této změny je fakt, že 
v rámci tohoto nařízení máme pro SFPI zavedenou 
legislativní zkratku „Fond“. Užití pojmu „státní fond“ by 
mohlo v této spojitosti vyvolávat dojem, že se může 
jednat o zástavní právo např. ve prospěch SFŽP. 

Akceptováno 
 
 
 
 
 

2 
Zásadní  

 
K Části druhé Čl. III bod 19 

 
 

SFPI 

Požadujeme změnit větu doplněnou na konci § 7 odst. 
6. Účelem tohoto ustanovení není stanovit, že je 
v případě přerušení splácení jistiny úroková sazba fixní 

Akceptováno 
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Číslo Typ 
Připomínku 
předkládá 

Připomínka Vypořádání připomínky 

po celou dobu splácení jistiny. Účelem byla právě 
fixace úrokové sazby po dobu tohoto přerušení. 
Nebude tak v praxi docházet k tomu, že se budou 
úroky měnit v době přerušení splácení jistiny. Pokud 
tak dojde např. k narození dítěte v době přerušení 
splácení jistiny, poběží po dobu tohoto přerušení úroky 
podle sazby určené k okamžiku přerušení splácení 
jistiny a změna v úrokové sazbě se projeví až v první 
splátce po ukončení přerušení splácení jistiny. 
Požadujeme proto upravit poslední větu tohoto 
odstavce takto: 
 
„Úroková sazba je fixní po celou dobu přerušení 
splácení jistiny.“. 

3 

Doporučující 
 

K Části druhé Čl. IV bod 2 

 
 

SFPI 

V rámci změny nařízení vlády č. 136/2018 není podle 
našeho názoru průchozí variantou měnit stanovení 
úrokových sazeb u smluv, které byly uzavřeny za 
účinnosti nařízení vlády č. 136/2018, ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. Bylo by 
však vhodné zohlednit rovnost přístupu vůči příjemcům 
úvěru přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a po 
něm. Za současného nastavení výpočtu úrokové sazby 
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 budeme 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. Je potřeba si uvědomit, že 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. Nejefektivnější 
způsob, jak se vypořádat s touto nerovností, je podle 
nás úprava pravidel snižování jistiny pro příjemce 
úvěru, se kterým byla uzavřena smlouva přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení. Navrhujeme proto do 
přechodných ustanovení v Části druhé Čl. IV doplnit 

Akceptováno jinak 
 
 
Do § 7 byl doplněn odstavec 9 v 
následujícím znění: 
 
„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.“ 
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Číslo Typ 
Připomínku 
předkládá 

Připomínka Vypořádání připomínky 

bod 3 tohoto znění: 
 
3. Byla-li uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru podle 
nařízení vlády č.136/2018 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, Fond na žádost 
příjemce sníží nesplacený zůstatek na jistině o 20 000 
Kč za každé dítě, ke kterému vznikla příjemci úvěru 
rodičovská odpovědnost po nabytí účinnosti tohoto 
nařízení. Fond jistinu sníží bez ohledu na to, na co byl 
úvěr poskytnut; ustanovení § 7 odst. 8 tímto není 
dotčeno. 

4 

Doporučující 
 

Ke Zvláštní části 
Odůvodnění, K Části první 

Čl. I § 4 

 
 

SFPI 

V rámci zvláštní části Odůvodnění k § 4 je v posledním 
odstavci tohoto odůvodnění stále zmiňováno zástavní 
právo ve prospěch státu a fakt, že se zřízením tohoto 
zástavního práva nemusí Fond souhlasit. Vzhledem ke 
znění Připomínky č. 1 výše doporučujeme zástavní 
právo ve prospěch státu z této části odůvodnění 
odstranit. 

Akceptováno 

5 

Doporučující 
 

Ke Zvláštní části 
Odůvodnění, K Části první 

Čl. II 

 
 

SFPI 

V rámci odůvodnění přechodných ustanovení v Čl. II se 
uvádí, že se navrhuje, aby podmínky upravené touto 
novelou platily i pro již uzavřené smlouvy o úvěru. 
Tímto jsou tedy myšleny podmínky ve vztahu 
k uzavřeným smlouvám podle nařízení vlády č. 
284/2011 Sb., účinného přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. Tato část Odůvodnění je však 
zavádějící, neboť zpětná účinnost se vztahuje pouze 
na podmínky (ustanovení) v rámci přechodných 
ustanovení jasně vymezených; jedná se tak o 
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. Ostatní podmínky (ustanovení) jsou účinné 
pouze ve vztahu ke smlouvám uzavřeným po nabytí 
účinnosti tohoto nařízení, např. podmínky pro 
stanovení výše úrokové sazby. Doporučujeme proto 

Akceptováno 
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Číslo Typ 
Připomínku 
předkládá 

Připomínka Vypořádání připomínky 

upravit znění tohoto odůvodnění takto: 
 
Navrhuje se, aby podmínky upravené touto novelou, o 
kterých tak stanoví Čl. II tohoto nařízení, platily i pro již 
uzavřené smlouvy o úvěru. Ostatní podmínky, které 
jsou součástí změn nařízení vlády č. 284/2011 Sb., 
podle tohoto nařízení, platí výhradně pro smlouvy 
uzavřené po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

6 

Doporučující 
 

Ke Zvláštní části 
Odůvodnění, K Části druhé 

K bodům 14 až 17 

 
 

SFPI 

V rámci odůvodnění k odst. 2 a 3 je zmiňováno snížení 
úrokové sazby „za každé dítě v rodině“. Toto se nám 
zdá v rámci stanovení podmínky rodičovské 
odpovědnosti v samotném textu nařízení jako 
nedostatečné odůvodnění. Navrhujeme proto doplnit 
tuto část odůvodnění do tohoto znění: 
 
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 

Akceptováno 
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Číslo Typ 
Připomínku 
předkládá 

Připomínka Vypořádání připomínky 

pravidel uvedených v odstavci 2. 
 
Vzhledem k tomu, že např. v rámci pěstounství nebo 
svěření do péče není nahrazena vyživovací povinnost, 
jako součást rodičovské odpovědnosti, vůči dítěti, které 
bylo svěřeno pěstounovi, je potřeba tuto problematiku 
vnímat tak, že bychom pěstounství/svěření dítěte do 
péče a další formy péče neměli do skupiny adresátů 
snížení úrokové sazby zahrnovat. Pěstounství navíc 
může být jen na přechodnou dobu, tedy nemusí mít 
trvalý charakter, i proto se zde nezahrnují pěstouni. Viz 
§ 958 a násl. OZ a výše. 

7 

Doporučující 
 

Ke Zvláštní části 
Odůvodnění, K Části druhé 

Čl. IV 

 
 
 

SFPI 

Viz připomínka č. 5 výše. Akceptováno 
 
 

8 

Doporučující Sekce 4 
Oddělení 

RESTART – 
17 

 
Ing. Jana 
Kupcová 
l. 4458 

K odůvodnění části Ad A. Jedním ze základních 
předpokladů, kritérií musí být účelná lokalizace místa 
stavby – a to zejména podmínka dostupnosti veřejné 
infrastruktury v souladu se Standardy dostupnosti 
veřejné infrastruktury – zejména pak z hlediska 
dostupnosti veřejné hromadné dopravy – konkrétně 
MHD (zastávky MHD), s ohledem na skutečnost, že 
nejpalčivější problém se koncentruje do měst, 
zpravidla pak těch větších (což odpovídá zároveň 
specifikům MSK, ÚK, KVK 
Doporučujeme toto zohlednit do zdůvodnění a 
následně pak také následně promítnout i do návrhu 
platného znění.  
Z předložených dokumentů není patrná informace, zda 
a jak bude řešena odpovídající lokalizace daných 
investic jednou z podmínek je zajistit odpovídající 
lokalizaci takovéhoto bydlení, tj. dostupná 
infrastruktura atp. a také dané cílové skupiny v místě a 
nebudování takovéto infrastruktury v okrajových 
částech měst a obcí. 

Neakceptováno 
 
Jde o program, který již několik let běží 
a  běžně se v rámci hodnotící komise 
zvažuje i lokalizace projektu z pohledu 
vhodnosti pro zamýšlené cílové skupiny.  
 
 
 
 
 

Odd. RESTART s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
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Číslo Typ 
Připomínku 
předkládá 

Připomínka Vypořádání připomínky 

9 

Doporučující OR-91 
 
Ing. Robert 
Kujan 
l. 1677 

Nařízení vlády, část první, čl. 1, odst. 1 – doplnění 
odstavců 2 a 3 do § 4 nařízení vlády č. 284/2011 Sb. – 
ve znění doplňovaného odst. 2 je časově po dobu 
výstavby omezena platnost podmínek na odst. 1 písm. 
a) až c).   
 
Uvedenou změnou nařízení je sledován cíl 
zatraktivnění programu pro konečné příjemce. Vložení 
časového omezení některých podmínek „po dobu 
výstavby“ navrhujeme rozšířit dále o písmena g) a l) 
podle nového znění nařízení vlády. 
 
Pro přehlednost uvádíme - písm. g) úvěr je dostatečně 
zajištěn zástavním právem, popřípadě dalším 
zajištěním,  písm. l) výstavba musí probíhat mimo 
záplavová území – Domníváme se, že u obou těchto 
podmínek je shodné omezení „po dobu výstavby“ na 
místě. Příjemce úvěru by neměl být sankcionován za 
situace vzniklé bez jeho zavinění po skončení výstavby 
v období splácení úvěru – např. v případě 
dodatečného rozšíření či nového vyhlášení 
záplavového území v oblasti, kde byla výstavba 
provedena (písm. l) nebo např. v případě, že 
v důsledku situace na trhu cen nemovitostí dojde u 
úvěru na stavbu zajištěného pouze zástavním právem 
na stavbu samotnou k dodatečnému porušení této 
podmínky (písm. g) – např. i vinou naplnění podmínky 
podle písm. l). 

Neakceptováno 
 
V rámci písm. l) se logickým výkladem 
tohoto ustanovení dobereme k závěru, že 
se tato podmínka váže výhradně na dobu 
výstavby, doplnění je v tomto případě tedy 
nadbytečné. 
Naopak v rámci potřeby dostatečného 
zajištění jsme zásadně proti limitaci této 
podmínky na dobu výstavby. Toto je 
podmínka, která musí být splněna po dobu 
výstavby, ale zároveň po celou dobu trvání 
závazku příjemce vůči Fondu. Zajištění, a 
zejména pak zástavní právo, je 
akcesorický instrument a jeho omezení 
pouze na dobu výstavby, tedy na dobu 
před splacením závazků vůči Fondu, by 
bylo hrubým porušením zásad 3E a 
pravidel řádného hospodaření s majetkem 
státu. A to obzvláště u tak velkých úvěrů, 
které jsou podle NV č. 284/2011 Sb. 
poskytovány. 
 

OR s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 
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