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1. Důvod předložení a cíl 
 

1.1. Název   
 

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 peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na 
modernizaci nebo pořízení obydlí. 
 

1.2. Definice problému 
 

Hlavním problémem je, že během realizace programů Státního fondu podpory investic (dříve Státní fond 

rozvoje bydlení – dále jen „Fond“) byly identifikovány nepřesnosti, chyby, nejednoznačné právní výklady 

a celkové nastavení programů podpory. Podmínky jednotlivých programů, které jsou nařízeními dány, 

mohou brzdit čerpání připravené alokace. Programy se zaměřují na výstavbu nájemních domů a na úvěry 

pro mladé. Přehled podmínek programů obsahuje tabulka č. 1 a tabulka č. 4 – vizte níže. 

 

 

1. Úvěry pro mladé - tzv. Program pro mladé 

 

Pro mladé páry, které již mají nebo hodlají založit rodinu, je otázka dostupnosti stabilního bydlení velice 

aktuální. Pro založení rodiny jsou klíčové jistota a bezpečí, které takové bydlení poskytuje. Jeho absence 

naopak vede k odkládání založení rodiny. Bydlení pro mladé rodiny představuje, po různých krátkodobých 

formách bydlení na úplném počátku profesní kariéry, druhý krok v tzv. kariéře bydlení.    

 

Podpora bydlení mladých obecně vychází ze schválené Koncepce bydlení České republiky do roku 2020. 

Nejedná se však o podporu sociálního bydlení, které zahrnuje osoby, které nemají vlastní bydlení a jejich 

situace jim neumožňuje si vlastní bydlení obstarat na trhu.  

 

Nově upravená podpora má za cíl umožnit mladým rodinám získat návratné finanční prostředky 

na opravu a modernizaci nebo na pořízení vlastního bydlení za výhodnějších podmínek než na 

volném trhu. Pomoc mladým rodinám ze strany státu při pořízení či opravě vlastního bydlení tzv. 

„startovacích bytů“ je krokem ke stabilizaci mladých rodin a mladých manželství nebo registrovaných 

partnerství, výraznou pomocí v případě jednotlivce, který má v péči dítě, dále také nástrojem 

propopulační politiky státu. Napomáhá stabilizaci mladých rodin v regionech tam, kde jsou ceny 

nemovitostí relativně nízké. Jedná se o nástroj umožňující mladým lidem získat dostupné bydlení za 

výhodných podmínek s možností reagovat na situace, které mohou v době splácení nastat. 

 

Navrhovaná změna podmínek: Stávající nástroj vyžaduje úpravu, která navazuje jednak na přijetí 

novely zákona č. 211/2000 Sb., kdy je již umožněno využít prostředky i na podporu družstevního 

bydlení v plném rozsahu a jednak na potřeby úprav z hlediska praxe a výkladových nepřesností, rozšíření 

cílové skupiny podpory a zrušení některých omezení, která jsou z hlediska fungování programu 

nadbytečná. Stávající podpora také nenaplňuje cíl zvýšení dostupnosti přiměřeného bydlení pro mladé 

rodiny s větším počtem dětí, tj. nereaguje dostatečně na propopulační politiku státu.  

 

 

2. Úvěry na výstavbu nájemních bytů -  tzv. Program Nájemní domy 

 

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 nařízením vlády č. 

78/2016 Sb. 
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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 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, což umožní zvýšit zájem a překlenout 

výkladové problémy. 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. 

 

1.2.1. Bodové shrnutí hlavních problémů programů 

 

1. Úvěry pro mladé 

 

 Dosavadní podpora bydlení mladých neumožňuje pořízení družstevního bydlení.  

 Cílová skupina mladých rodin s věkovou hranicí do 36 let je příliš omezující. 

 Podpora porodnosti, tj. rodin s více dětmi, která je jednou z priorit vlády, není dostatečně 
promítnuta do stávající právní úpravy a neumožňuje tak vyšší zvýhodnění podle počtu dětí 
v rodině.  

 Omezení plochy bytu tak, jak je uvedeno v nařízení vlády, je zejména pro starší nemovitosti příliš 
restriktivní.  

 Podmínky nařízení vlády ohledně vyjádření vodoprávního úřadu nejsou přesné, vztahují se 
i  na modernizace, což je administrativně zbytečně náročné. 

 Podmínka použití úvěru jen do výše 80 % potřebných prostředků na koupi nebo na výstavbu je 
příliš nízká. 

 Cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku se jeví v praxi jako cena, která v některých 
případech neodpovídá realitě, tj. ceně obvyklé v dané lokalitě. 

 Podmínka, že Fond úvěr neposkytne, nebude-li z důvodů na straně žadatele uzavřena smlouva 
o  poskytnutí úvěru nejpozději do 2 měsíců od obdržení výzvy Fondu k uzavření smlouvy 
o  poskytnutí úvěru je zejména u pořízení výstavbou nebo koupí příliš omezující.  

 Rozšíření návrhu o družstevní byty, u kterých nelze požadovat pojištění, by podle výkladu Fondu 
mohlo dojít k diskriminaci vlastníků, proto je požadavek na pojištění bytu nadbytečný.  

 Během mezirezortního připomínkového řízení došlo k zásadním připomínkám rezortů ohledně 
výše úvěrů, proto bylo přistoupeno ke zvýšení maximálních částek úvěrů a to: nejméně 50 tisíc 
a nejvýše 600 tisíc v případě modernizace, nejvýše 2 400 000 v případě rodinných domů a nejvýše 
2 miliony v případě bytů. 

 

2. Úvěry na výstavbu nájemních bytů 

 

 Nevhodné nastavení úrokové sazby. 

 Nedostatečně popsaný vztah výše úrokové sazby a výše 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. 
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1.2.2. Popis stávající situace 

 

1. Úvěry pro mladé 

 

Objem poskytnutých hypotečních úvěrů dlouhodobě rostl. Omezení ČNB (vztahující se na limity LTV, LTI, 
DSTI) se projevilo poklesem poskytnutých hypotečních úvěrů. Vzhledem k vlivu pandemie a z toho 
plynoucího poklesu ekonomické aktivity obyvatel se však toto omezení jeví jako vhodné. 
 
Stát by mohl reagovat také zvýšením poskytování netržních úvěrů, které jsou v současné době 
poskytovány prostřednictvím Fondu. Jako vhodný nástroj se jeví nízkoúročené úvěry pro mladé 
poskytovaný podle nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí. Ten je však 
v některých parametrech nebo podmínkách pro praxi nevyhovující – vizte výše – kapitola shrnutí 
problému, proto je třeba ho novelizací upravit. 
 
 
Tab. č. 1: Přehled základních parametrů stávající podpory na pořízení bydlení pro mladé –  
nařízení vlády č. 136/2018 Sb. – poskytovatel – Státní fond podpory investic 
 

Účel Žadatel 

Omezení 
podlahové 

plochy 

Základní parametry 
úvěru 

Úroková 
sazba 

Přerušení 
splácení 

Dotace na 
narozené 

dítě 

Modernizace 
bytu 

žije v manželství nebo 
v registrovaném 

partnerství a alespoň 
jeden 

z nich nedovršil 36 let, 
nežije v manželství, 

nedovršil 36 let a má 
v péči dítě 

do 15 let věku 

- 

max. 300 000,- Kč 
min. 30 000,- Kč, 

doba splácení 10 let 
(max. 12 při přerušení 

splácení) 
Sazba EU, 

fixace 
na 5 let 

 
min. 1 % 

p. a. 

 
Důvody: 

 
narození dítěte 
osvojení dítěte 

ztráta 
zaměstnání 

nemoc 
úmrtí 

 

- 

Pořízení obydlí 
(výstavba, 
přestavba, 

koupě bytu, 
rodinného 

domu) 

bytu 
do 75 m2 
rodinného 

domu do 140 
m2 

na koupi RD max. 2 
000 000,- Kč, 

na koupi bytu max. 
1 200 000,- Kč 

 
max. 80 % skutečných 

nákladů 
doba splácení 20 let 

(max. 25 při přerušení 
splácení) 

30 000 Kč na 
narozené 

nebo 
osvojené dítě 

v průběhu 
splácení 

úvěru 

 

 

Tab. č. 2: Přehled stávajícího stavu čerpání podpory mladých 

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: Fond k 19. 3. 2020 
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Tab. č. 3 Přehled plnění rozpočtu 

Roky Rozpočet 
Počet 

žádostí 
Požadovaná 
výše úvěrů 

Počet 
uzavřených 

smluv 

Poskytnutá výše 
úvěrů 

Plnění 
rozpočtu 

2018 600 000 000 636 667 446 207 298 249 071 650 42 % 

2019 950 000 000 415 487 575 533 372 435 500 461 46 % 

2020 830 000 000 49 64 845 000 43 56 240 676 
(data nejsou 
za celý rok) 

Celkem 2 380 000 000 1100 1 219 866 740 713 740 812 787 x 

Zdroj: Fond k 19. 3. 2020 

 

Tabulka ukazuje, že plánované alokace v prvních dvou letech nebyly realizovány.  

 

2. Úvěry na výstavbu nájemních bytů 

 

Počet nájemních bytů neustále klesal, další výsledky budou ze SLBD 2021, do té doby lze, podle 
informací z jednotlivých obcí, usuzovat na pokračující privatizaci bytového fondu obcí tj. celkový pokles 
nájemního bytového fondu. Podle ČSÚ – Životní podmínky 2019, žije v pronajatém bytě 19 % 
domácností. 
Nájemní sektor v ČR je kromě obcí a několika málo velkých vlastníků spíše v rukou vlastníků jednotlivých 
bytů, ať již z restituce, případně z investic v posledním desetiletí. V současné době se závazně nesleduje 
účel výstavby – pro vlastní potřebu nebo na investice. Podle odhadů bank a developerů lze předpokládat, 
že minimálně 20 – 35 % bytů ve městech je určeno na dlouhodobou investici – pronájem bytu. Podíl je 
vyšší pro atraktivní lokality např. měst Praha, Olomouc, ale i dalších projektů v blízkosti center měst. 
 
Proti tomuto trendu nastavil stát podporu nájemního bydlení nízkoúročenými úvěry tak, aby vznikaly celé 
nájemní domy pro účely bydlení, zejména pro širší cílovou skupinu, avšak za nájemné, které musí pokrýt 
plnou vstupní investici – tedy bez přímé investiční dotace.  
 
 
Tab. č. 4: Přehled základních parametrů stávající podpory na výstavbu nájemních bytů  

nařízení vlády č. 284/2011 Sb. – poskytovatel – Státní fond podpory investic 

 

Účel Žadatel 

Omezení 
podlahové 

plochy 

Základní parametry 
úvěru 

Úroková sazba 

Výstavba: 
- novostavba 

- nástavba přístavba stavební 

úpravy 

… - prostor, které nejsou určeny 
k bydlení 
… - domu s byty nezpůsobilými 
k bydlení 
…- rozdělením nájemního bytu 

-  

Obec 
Jiná právnická 

osoba 
Fyzická osoba 

Min 25 m2 

Max 90 m2 

Max. 90 % výdajů 
z toho 10 % 

na pozemek nebo 
původní budovu 

 
Doba splácení max. 30 

let 

Min. ve výši 
základní sazby EU 

zvýšené 
o příslušnou 

rizikovou přirážku 
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1.2.3. Podrobný popis problematiky 
 

1. Úvěry pro mladé 

 
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. 
 
Státní podpora bydlení mladých je poskytována od roku 2002. Podpory poskytovalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj (dále jen „MMR“) a Fond úvěrovou i dotační formou. Poslední úprava podmínek programu 
„Úvěry pro mladé“ (vizte tabulka č. 1), 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. 
 
 
Problematika věkové hranice 
 
Demografický vývoj a další socio-ekonomické faktory vedly jednak k posunutí průměrného věku při 
uzavření sňatku, ale také především průměrného věku prvorodiček. 
 
Z hlediska věkové struktury bylo v roce 2018 v ČR 17 % žen ve věku od 20 do 34 let, ve věku do 39 let 
pak 24,1 % z celkového počtu 5 405 606. V případě mužů byl tento poměr 18,5 %, resp. 26,3 % 
z celkového počtu 5 244 194. 

 
Tab. č. 5: Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2018 
 

Ženy ve věku Muži ve věku 

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

919 604 1 300 318 972 581 1 378 842 

Zdroj: ČSÚ 

 
 

Tab. č. 6: Porovnání věkových skupin uzavírajících manželství v % v letech 1993 a 2018 
 

Věková skupina                  
(v letech) 

 

1993 2018 

ženich 
 

nevěsta 
 

ženich 
 

nevěsta 
 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 

–19 8,8 30,5 0,1 0,7 

20–24 44,5 40,6 5,2 11,5 

25–29 22,0 12,2 25,2 33,5 

30–34 8,1 5,2 25,5 22,8 

35–39 5,3 3,7 16,2 11,7 

40–44 4,0 3,0 10,7 7,7 

45–49 3,0 2,4 6,0 4,9 

50–54 1,7 1,2 4,3 3,2 
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55+ 2,6 1,2 6,8 4,1 

Zdroj: ČSÚ 

 
 

Tab. č. 7: Živě narození podle věku žen v letech 1993 a 2018 v ČR v % 

Zdroj: ČSÚ 

 
Vzhledem k nízkému počtu žádostí podaných v roce 2016, realizoval Fond na svých webových stránkách 

anketu s cílem zjistit názor na státní podporu bydlení mladých.  

Anketa probíhala na webových stránkách Fondu v období 21. 11. 2016 – 31. 3. 2017 a celkově se jí 

zúčastnilo 1109 respondentů.  

Státní podpora by měla být podle 56 % respondentů poskytnuta mladým lidem do 36 let, 33 % dotázaných 

se domnívalo, že by to mělo být do 40 let věku a 11 % vidí jako optimální hranici věk 30 let. 

Na otázku, jak chtějí řešit svoje bydlení, odpovědělo 59 % dotazovaných, že si chce koupit byt nebo 

rodinný dům, 38,8 % uvažuje o výstavbě nebo rekonstrukci bytu či rodinného domu. 

Na otázku, jakým způsobem by chtěli své bydlení financovat, by 53,5 % dotázaných zvolilo kombinaci 

úvěru a dotace, 39 % by požádalo o úvěr a 23,3 % by financovalo výstavbu z vlastních prostředků.   

61,8 % respondentů by jako ideální formu úlevy při splácení státního úvěru uvítalo dotaci při narození 

dítěte, 39,5 % fixaci úroku po celou dobu splácení úvěru, 27,8 % možnost přerušit splácení. U této otázky 

bylo možné zvolit více variant. 

Na získání podpory bydlení by měli mít nárok osoby pečující o dítě do 6 let (46,3 %), osoby pečující o dítě 

do 15 let (43 %), manželé a registrovaní partneři (37,7 %). U této otázky bylo možné zvolit více variant. 

 

 

Tab. č. 8: Věkový limit pro poskytnutí úvěru                   Tab. č. 9: Způsob řešení bydlení    

 

Zdroj: Fond 

 

 

 

 

 

Z toho 

20–29 let 30–39 let 

1993 2018 1993 2018 

70,4 41,5 13,2 52,2 
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Tab. č. 10: Zvýhodnění při splácení úvěru                   Tab. č. 11: Cílová skupina mladých 

 

Zdroj: Fond 

 

Anketa ukázala, že podpora bydlení je pro mladé lidi důležitá, zvýhodněný úvěr s možností určité 

dotace a možností přerušení splácení úvěru je to, co by od státu očekávali. Interně bylo rozhodnuto 

zvýšit hranici na 40 let, ani v mezirezortním řízení nebyla hranice změněna. 

 

Problematika družstevního bydlení 

 
Stávající nařízení vlády neumožňuje pořízení družstevního podílu spojeného s nájmem družstevního 

bytu. Důvodem této úpravy byla nemožnost poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na narozené dítě 

z důvodu neuvedení této možnosti v zákoně č. 211/2000 Sb. Nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití 

prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let 

pečujícími o dítě do 6 let, pořízení družstevního bydlení umožňovalo (viz níže). Po přijetí novely zákona 

č. 211/2000 Sb. lze dotaci na družstevní bydlení využít. Podpora má primárně cílit na regiony s nižší 

ekonomickou aktivitou, a tím i s nižší cenou nemovitostí, podle analýzy tento cíl naplňuje také právě 

výstavba a pořízení družstevních bytů a domů. 

 

Popis podmínek programu podle nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků ze Státního 

fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaných na pořízení obydlí osobám mladším 36 let pečujícím 

o dítě do 6 let. 

Program umožňoval poskytování úvěrů na pořízení obydlí výstavbou, koupí nebo převodem družstevního 

podílu s právem nájmu družstevního bytu. Žadatelem mohla být osoba, která nedovršila ke dni podání 

žádosti o úvěr věk 36 let, trvale pečovala o dítě, které nedovršilo ke dni podání žádosti o úvěr věk 6 let 

a  nebyla v době podání žádosti o úvěr vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí ani nájemcem družstevního 

bytu. Úvěr byl poskytován do výše 600 000 Kč, maximálně však do výše 50 % skutečných nákladů 

s úrokovou sazbou ve výši základní sazby Evropské unie zvýšené nejméně o 1 procentní bod a nejvíce 

o 2 procentní body. Úroková sazba byla fixní nejdéle na dobu 5 let. Úvěr byl splatný do 15 let od uzavření 

smlouvy o úvěru. Fond může umožnit přerušení splácení jistiny z důvodu narození dítěte, ztráty 

zaměstnání nebo nemoci celkem až na 6 let. Po dobu splácení úvěru nesmí příjemce převést vlastnické 

právo k obydlí nebo družstevní podíl v bytovém družstvu na jinou osobu.  

 

 

Problematika odhadní ceny  

 

Pro základ výpočtu maximální výše poskytnutého úvěru je třeba v souladu s textem nařízením vlády 

použít zjištěnou cenu podle zákona o oceňování.  Zjištěná administrativní cena však nezohledňuje 
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reálnou cenu, za kterou by mohla být nemovitost obchodována, a to zejména tím, že neposuzuje 

atraktivitu lokality. V praxi to vede k systematickému podhodnocování nemovitostí v atraktivních 

lokalitách a nadhodnocování v lokalitách nezajímavých, tj. problém existuje zejména u atraktivnějších 

lokalit, kde je poskytována objektivně nedostatečná výše úvěru, která nepokrývá deklarovaných 80 % 

pořizovací ceny nemovitostí – tedy zejména u koupě bytu nebo rodinného domu. Vhodnější se jeví cena 

obvyklá, která lépe odráží současnou hodnotu nemovitosti a více se bude blížit konkrétní ceně tržní, za 

kterou byla nemovitost obchodována, aniž by docházelo k jejímu zkreslení. Pro tyto účely je cena, která 

objektivně ukazuje cenu v místě a čase obvyklou, reálnější než cena administrativně stanovená.  

 

 

Problematika limitované podlahové plochy bytu 

Podlahová plocha je v právních předpisech definována různě pro různé účely a dlouhodobě činí 
výkladové problémy. Uplatnění podmínky bylo navrženo s cílem omezit cílovou skupinu na příjmově nižší. 
Praxe však ukázala, že omezení výše úvěru je podmínka dostačující tomu, aby zamezila financovat velké 
drahé nemovitosti. Stanovení přiměřené velikosti bytu v současném znění nařízení vlády se ukázalo jako 
limitující, nejen v případě rodinných domů, ale také v případě bytů v bytových domech. 
Podmínka, která tedy nebyla v předchozí úpravě podpory (600 000 Kč půjčka pro mladé s dětmi do 6 let) 

byla shledána jako nadbytečná, pro některé starší levné nemovitosti byla nevhodná. 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. 

 

 

Problematika poskytnutí podpory do záplavových území 

 
Podmínky nařízení vlády ohledně souhlasného stanoviska vodoprávního úřadu nejsou přesné, 

v současné době největší zbytečná administrativní zátěž plyne z podmínky vztahující se i na 

modernizace. Cílem podmínky bylo ochránit veřejné peníze a nestavět v záplavových územích, kde hrozí 

riziko budoucích povodní, případně stavba musí být provedena tak, aby nehrozilo její poškození 

případnou povodní.  Oprav a modernizace by se však podmínka neměla týkat, stejně tak jako koupě bytu 

v obydleném bytovém domě, protože zde již nemovitost stojí. Podmínka je tedy opodstatněná pouze 

u výstavby, protože se z podpory nestaví celé bytové domy, nově by se podmínka měla vztahovat pouze 

na rodinné domy. Podmínka koupě rodinného domu musí být podložena pojistitelností proti povodni – 

živelní pohromě. 

 

Podmínka byla nadbytečná, zrušením podmínky se sníží administrativní náročnost jak u Fondu, tak 

i  u  vodoprávního úřadu.  

 

 

Problematika poskytnutí diferencované podpory podle počtu dětí 

 

Zvýšení zájmu o podporu při poskytování dotace na narozené nebo osvojené dítě je nepopiratelné. Ve 

snaze zlepšit podmínky pro vícedětné domácnosti i v průběhu splácení úvěru (nejen zkrácení doby 

splácení, jak je tomu nyní při odpočtu 30 000 Kč od jistiny – tj. zkrácení doby splácení, což je Fondem 

realizováno v současné době), bylo přistoupeno k následujícímu kroku. Vzhledem ke skutečnosti, že nižší 

úroková sazba implikuje nižší měsíční splátku při stejné výši úvěru, navrhl Fond možnost stanovení nižší 

úrokové sazby pro rodiny s dětmi. Tím dojde k nižšímu zatížení rodiny s tím, že Fond bude mít pokryty 

své náklady stanovením minimální sazby ve výši 1 %. 

Tab. č. 12: Přehled čerpání podpory podle krajů 

 

Kraj 

 

 

Počet smluv 

 

Poskytnutá výše podpory 

Hlavní město Praha 37 19 985 839  

Středočeský 113 115 546 394 

Jihočeský 52 62 256 480 
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Plzeňský 35 38 105 000 

Karlovarský 10 9 670 341 

Ústecký 27 32 477 190 

Liberecký 25 33 286 484 

Královéhradecký 32 37 409 128 

Pardubický 36 43 949 694 

Vysočina 60 63 592 244 

Jihomoravský 96 94 027 682 

Olomoucký 54 54 759 022 

Zlínský 45 40 083 500 

Moravskoslezský 91 95 663 789 

Celkový součet 713 740 812 787 

Zdroj: Fond k 19. 3. 2020 

 

Z tabulky plyne, že nejaktivnější jsou lidé ze Středočeského kraje. 

 

Tab. č. 13: Výše úrokových sazeb vybraných bank 

Aktuální úrokové sazby – leden 2020 

Banka 1-letá fixace 3-letá fixace 5-letá fixace LTV 

Česká spořitelna 3,34 2,74 2,64 do 80% 

ČSOB 3,19 2,79 2,79 od 70 do 80% 

Equa Bank 3,99 2,69 2,49 do 80% 

Fio banka 2,48 2,28 2,08 do 80% 

Hypoteční banka 3,19 2,79 2,79 od 70 do 80% 

Komerční banka 3,29 2,79 2,49 do 80% 

mBank 2,74 2,69 2,44 do 80% 

Moneta Money Bank 3,02 3,02 3,02 do 80% 

Raiffeisenbank 2,95 2,75 2,75 od 70% do 80% 

Sberbank 3,29 2,69 2,29 do 80% 

Wüstenrot 3,93 2,53 2,53 do 80% 

Zdroj: Hypoindex 

Srovnáním lze zjistit, že úvěry jsou výhodnější než na volném trhu. 

 

2. Úvěry na výstavbu nájemních bytů 
 

V roce 2018 úvěry na bydlení splácela zhruba pětina (18,6 %) českých domácností. Nejčastěji jde 

o  dvojice s dětmi. Půjčkám či hypotékám na byt se přitom nevyhýbají ani domácnosti s nízkými příjmy. 

Na zlepšení finanční situace domácností poukazují i snižující se podíly domácností, které si z finančních 

důvodů nemohou dovolit platit pravidelné platby či splátky nebo dostatečně vytápět svůj byt. Tato situace 

není vyhovující, ve vyspělých zemí EU je kategorie nižší střední třídy a nízkopříjmových domácností 

pokryta sociálním nájemním bydlením, obecním nájemním bydlením, případně nájemním bydlením 

v neziskovém sektoru (např. sdružené v Housing Association).   

Současně však vlivem ekonomického vývoje v posledním období a možné nestabilitě případně poklesu 

ekonomiky v důsledku COVID-19, roste poptávka po nájemním bydlení osob se středními příjmy, a to 

zejména v důsledku toho, že určitá část obyvatelstva se obává investice do pořízení vlastního bydlení, či 

není schopna akumulovat dostatečný objem finančních prostředků na jeho pořízení a složení minimálního 
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vlastního podílu. Nájemní bydlení pro tyto domácnosti je flexibilnější a v případě ztráty příjmu nehrozí tak 

zásadní sankce z neschopnosti splácení závazků. 

 

Tab. č. 14:  Přehled údajů o programu Nájemní domy podle nařízení vlády č. 284/2011 Sb. 

Rok 

Žádost Úvěrová smlouva Kolaudace 

Počet 
žádostí 

Požadovaná 
výše úvěru (Kč) 

Předpokládaný 
počet bytů 

Počet  
smluv 

Výše úvěrů dle 
smlouvy (Kč) 

Průměrná 
splatnost v 
letech 

Průměrná 
úroková 
sazba v % 

Počet bytů 
ve 
smlouvách 

Počet 
dokončených 
bytů 

2011 8 535 535 176 523 1 9 854 849 20 3,5 13 0 

2012 14 446 793 705 608 0 0 0 0,0 0 13 

2013 17 385 390 114 435 8 212 988 535 27 3,2 224 0 

2014 8 415 911 023 543 2 107 776 283 28 2,5 95 44 

2015 7 191 156 586 260 4 79 359 418 26 3,1 85 29 

2016 13 546 991 420 459 5 113 607 330 26 2,7 140 144 

2017 8 737 043 196 492 3 57 554 143 23 0,8 75 101 

2018 6 666 258 466 485 4 349 874 393 29 1,8 237 35 

2019 1 59 000 000 45 2 289 676 900 30 2,4 202 90 

2020 0 0 0 1 89 800 000 29 2,4 90 10 

Celkem  82 3 984 079 686 3 850 30 1 310 491 851 27 2,6 1 161 466 

Zdroj: Fond k 14. 4. 2020        
 

Problematika nevhodného nastavení úrokové sazby 

 
Nevhodné nastavení úrokové sazby, nedostatečně popsaný vztah výše úrokové sazby a výší veřejné 

podpory určený podle pravidla de minimis a nejednoznačný výklad výpočtu úrokové sazby při skončení 

doby fixace jsou problémy stávajícího nařízení vlády.  

 

Nastavení minimální úrokové sazby vyplývá ze zkušenosti s vývojem základní sazby EU v minulých 

letech, kdy úroková míra klesla i na hodnotu 0,45, což nepokryje náklady Fondu na správu úvěru.  Náklady 

na správu úvěru se pohybují ve výši 1%.  

 

 

Tab. č. 15: Základní sazby EU pro Českou republiku 

 

Základní sazby EU 

datum výše sazby p. a. 

01. 01. 2020 2,25 

01. 01. 2019 1,98 

01. 01. 2018 0,75 

01. 01. 2017 0,46 

01. 01. 2016 0,52 

Zdroj: Evropská Komise, dostupné z https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/base_rates2020_01_en.pdf 

 

Současné znění úpravy je takové, že výše úrokové sazby nesmí být nižší než základní sazba EU, ale 

může být nižší nebo rovna základní sazbě EU zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku – marži. Jedná se 

o to, že může být poskytnuta za modelovou tržní sazbu – tj. základní sazba + riziková přirážka, nebo 

s podporou, tj. snížena, a to až do celkové výše podpory podle pravidla de minimis. Přitom sazba nemůže 
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klesnout pod základní sazbu EU. Interval podpory je tedy stanoven pouze rizikovou přirážkou, která je 

pro některé případy relativně nízká. Návrh umožňuje stanovit výši úrokové míry i pod základní sazbu EU, 

ale celkově pouze do takové výše, kterou umožní limit veřejné podpory podle pravidla de minimis. 

Následující tabulka názorně demonstruje, kterých projektů se nové nastavení úrokové sazby dotkne. 

Z tabulky je zřejmé, že čím nižší úvěr, tím může být nastavena nižší úroková sazba.  

 

Tab. č. 16: Minimální úroková sazba určená podle pravidel de minimis 

  

Výsledná úroková sazby s maximální podporou podle de minimis  

Původní 
nastavení 

NV 

Nově 
navrhované 

nastavení 
NV  

   (min. 1 %) 

Původní 
nastavení 

NV 

Nově 
navrhované 

nastavení 
NV  

   (min. 1 %) 

Původní 
nastavení 

NV 

Nově 
navrhované 

nastavení 
NV  

   (min. 1 %) 

Původní 
nastavení 

NV 

Nově 
navrhované 

nastavení 
NV  

   (min. 1 %) 

Výše úvěru 50 mil 40 mil 30 mil 20 mil 

rating C, C- (+ 4 %) 5,45% 5,45% 5,25% 5,25% 4,95% 4,95% 4,35% 4,35% 

rating C+ (2,2 %) 3,65% 3,65% 3,45% 3,45% 3,15% 3,15% 2,55% 2,55% 

rating B - (+1,0 %) 2,45% 2,45% 2,25% 2,25% 2,25% 1,95% 2,25% 1,35% 

rating B (+0,75 %) 2,25% 2,20% 2,25% 2,00% 2,25% 1,70% 2,25% 1,10% 

rating B+, A (+ 0,6%) 2,25% 2,05% 2,25% 1,85% 2,25% 1,55% 2,25% 1,00% 

Zdroj: Fond  

 

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

úvěry v objemu 1 310 mil. Kč, a to na vznik 1071 bytů. V současné době je pohledávka za těmito 

poskytnutými úvěry ve výši 591 mil. Kč (pouze jistina bez úroků). V současné době disponuje Fond 

celkově finančními prostředky ve výši 5 mld. Kč, přičemž zároveň závazky dělají 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. Za trvání programu byl zájem o tento produkt v průměru za 200 

mil. Kč ročně. Zvýšený zájem by současné volné disponibilní zdroje Fondu měly pokrýt.  

 

Problematické nastavení bez minimální doby splácení úvěru  

 

Jednotlivé podmínky by měly být nastavené na dobu splácení úvěru. Současné znění umožňuje 

předčasné splacení, bez toho, aby byla stanovena dolní hranice, přitom je stanovena doba udržitelnosti 

10 let. Tato podmínka je však těžko vymahatelná, pokud Fond již nemá žádný smluvní vztah. Vzhledem 

k administrativní náročnosti vyplácení úvěru není účelné, aby byl splacen úvěr a došlo k využití bytů pro 

jiný účel, než k nájemnímu bydlení pro cílovou skupinu. Proto je navrhovaná minimální doba splácení 

shodná s již stanovenou dobou udržitelnosti ve výši10 let, tedy dvojnásobně dlouhá oproti obvyklé době 

udržitelnosti ze zdrojů z evropských fondů, ale poloviční v porovnání s dobou udržitelnosti s dotací MMR. 

 

 

Problematika požadavku Systému řízení jakosti u zhotovitele ISO 

  

Systém řízení jakosti byl v určitém období relativní zárukou kvality zhotovitele, proto byla podmínka 

včleněna do textu nařízení vlády. V současné době není soukromým sektorem požadován, a tak brzdí 

výběr dodavatelů. V praxi tak činí problém. Nedostatek stavebních kapacit znamená v důsledku navýšení 

rozpočtových cen, ale zároveň omezený výběr zhotovitele. V praxi se například 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 

napevno stanovený v nařízení vlády, a proto tento projekt musel být přefinancován prostřednictvím 

komerčního úvěru. 
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Problematika lhůty pro dokončení stavby 

 

Podmínka pro dokončení stavby do 3 let je nedostatečně dlouhá, někteří investoři mohou mít při výpadku 

dodavatele problémy s dokončením stavby. Příjemci úvěru platí úroky od počátku čerpání, je jejich zájem 

dokončit realizaci stavby v co nejkratším termínu a začít tak kromě úroků umořovat i jistinu poskytnutého 

úvěru. Navrhované prodloužení termínu ukončení výstavby z 3 na 5 let je tak pouze pojistka pro nenadálé 

skutečnosti, které mohou nezáměrně prodloužit výstavbu. 

 

 

Problematika právní – legislativní úpravy nařízení vlády. 

 Logický rozpor mezi ustanoveními  

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), c). 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu 

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. 

Podpora za podmínek daných nařízeními vlády byla již výše popsána. 

Právní stav podpory a její parametry jsou dány výše uvedenými nařízeními vlády. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
 

 fyzické osoby jako žadatelé o úvěr pro mladé nebo nájemníci: 
o mladí manželé/registrovaní partneři 
o osamělí rodiče pečující o dítě nedosahující věku15 let 

 právnické a fyzické osoby jako žadatelé o úvěr na nájemní bydlení 
 fyzické osoby z cílové skupiny, jako nájemníci bytů 
 

Cílová skupina mladých byla v minulosti identifikována jako nejpotřebnější z pohledu pomoci státu při 

modernizaci a pořízení vlastního bydlení. Co se týká nájemních bytů, cílová skupina jsou zranitelné 

osoby, tj. senioři a osoby se zdravotním postižením, nízkopříjmoví a velmi mladí (do 30 let). Mladí lidé 

jsou při nástupu do prvního zaměstnání, při zakládání rodiny a dalších situacích souvisejících 

s osamostatňováním vystaveni různým proměnám příjmů a výdajů. Nabídka nájemního bydlení nebo 
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zvýhodněné podmínky úvěrů na bydlení spočívající v přiměřené výši úvěru, fixní zvýhodněné úrokové 

sazbě po celou dobu splácení, možnosti odkladu zahájení splácení, možnosti přerušení splácení a dotace 

při narození dítěte mohou jednoznačně přispět ke zjednodušení bytových problémů a stabilizaci mladých 

lidí a mladých rodin;  

  

 stát vystupuje především jako poskytovatel zvýhodněných úvěrů – prostřednictvím Fondu – a 
dotací při narození dítěte prostřednictvím MMR, které poskytuje peněžní prostředky určené ve 
svém rozpočtu Fondu; 

 komerční banky jako poskytovatelé úvěrů, rozpočet Fondu neumožní výraznější konkurenci 
bankám, stavební spořitelny ani komerční hypoteční banky neovlivní. 

 

Tab. č. 17: Hypoteční úvěry nově poskytnuté občanům vybranými bankami 

 
Období 

 
Počet (ks) 

Mezikvartální 
změna v % 

 
Objem (mld. Kč) 

Mezikvartální 
změna v % 

2018 

1. Q 23 069 -12,0 48,9 -10,8 

2. Q 24 260 5,2 51,9 6,1 

3. Q 24 278 0,1 53,9 4,0 

4. Q 24 650 1,5 55,9 3,5 

2019 

1. Q 16 005 -35,1 34,9 -37,5 

2. Q 20 048 25,3 45,9 31,4 

3. Q 18 616 -7,1 43,2 -5,8 

4. Q 20 875 12,1 51,7 19,6 

Zdroj: Hypoteční banky 

 

Jak je z tabulky č. 17 patrné, roční objemy hypotečních úvěrů se pohybují okolo 190 mld. Kč. Fond 
předpokládá roční alokaci úvěrů (včetně úvěrů na modernizaci) ve výši do 1,0 mld. Kč. Tento objem 
odpovídá 0,66 % komerčních hypotečních úvěrů. Vliv na komerční sektor je tedy zanedbatelný. Tímto 
objemem nemůže dojít k podstatnému ovlivnění hypotečního bankovního trhu.   

Podpora se má týkat pořízení „prvního“ bydlení, tj. bydlení těch, kteří nevlastní žádnou nemovitost nebo 
družstevní podíl s právem nájmu družstevního bytu.  
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Graf. č. 1: Rozdělení úvěrů podle LTV 
 

 
Zdroj: ČNB 
 

 
Graf. č. 2: Nové úvěry na bydlení a hypoteční úvěry (roční úhrny v mld. Kč) 
 

 
 
Zdroj: ČNB 

 
 
Doba splácení podpořených úvěrů se nemění, zůstává max. 20 let, což znamená, že nejvýraznější 
skupina z hlediska doby splácení podle tabulky č. 17 nebude vůbec ovlivněna. 

Komerční banky poskytují hypoteční a jiné úvěry spojené s bydlením podle vlastních podmínek. Jejich 
cílová skupina a podmínky úvěrů jsou velice široké. Podle oficiální statistiky ČNB činil v roce 2019 objem 
úvěrů zahrnujících skutečně nové (včetně navýšení již dříve poskytnutých úvěrů) a refinancované 
hypoteční úvěry 191 mld. Kč. V porovnání s rokem 2018 se jednalo o pokles o 31 mld. Kč, tedy o 13,9 %.  

Českomoravská záruční a rozvojová banka je i nástrojem vlády ČR k realizaci opatření její hospodářské 

politiky prováděných různými typy finančních nástrojů, zejména zvýhodněnými bankovními zárukami 
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a úvěry. ČMZRB v minulosti poskytovala bezúročné půjčky fyzickým osobám na pořízení bytu/domu a 

v současnosti má zbývající úvěry ještě ve správě. Dále v roce 1997 poskytovala fyzickým osobám 

bezúročné půjčky na odstranění povodňových škod. V současné době fyzickým osobám úvěry na bydlení 

neposkytuje.  

 

1.5.   Popis cílového stavu 
 
Cílem úpravy je nově formulovaná podpora tj.: 

 odstranění nedostatků daných nařízení; 

 zvýšení zájmu o podporu 
o zvýšený počet pořízených nájemních bytů; 
o zvýšený počet modernizovaných a pořízených bytů pro mladé. 

 

Cílem navrhované úpravy podpory mladých je zejména: 
 

 umožnění podpory pořízení družstevního bydlení mladých;  

 zvýšení věkové hranice na 40 let pro cílovou skupinu mladých; 

 zrušení omezení plochy pořizovaného bytu nebo rodinného domu;  

 zrušení podmínky nařízení vlády ohledně vyjádření vodoprávního úřadu vztahují se na 
modernizace; 

 zvýšení relativního podílu úvěru na ceně nemovitosti – nákladů do výše 90 % potřebných 
prostředků na koupi nebo na výstavbu; 

 změnu požadavku oceňování z ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku na cenu obvyklou 
v dané lokalitě; 

 prodloužení podmínky, že Fond úvěr neposkytne, nebude-li z důvodů na straně žadatele uzavřena 
smlouva o poskytnutí úvěru nejpozději do 2 měsíců od obdržení výzvy Fondu na dobu 1 roku;  

 zrušení požadavku na pojištění, které by podle Fondu místo toho mělo být uvedeno ve smlouvě 
o úvěru; 

 zvýšení podpory porodnosti tzn. snížení úročení vedoucí k nižším měsíčním splátkám 
poskytnutého úvěru, tj. zvýší se podpora rodin podle počtu dětí, pokud úrokové sazby budou vyšší 
než 1 procentní bod, což je minimum, které je nutné na pokrytí nákladů Fondu. 
 

Cílem navrhované úpravy podpory výstavby nájemních bytů je zejména: 

 úprava úrokové sazby, její výše, právní úprava; 

 přesnost úpravy výše úrokové sazby k výši veřejné podpory určený podle pravidla de minimis; 

 stanovení minimální doby splácení úvěru na dobu 10 let; 

 rozšířená skupina zhotovitelů zrušením požadavku Systému řízení jakosti u zhotovitele stavby; 

 prodloužená lhůta pro dokončení stavby; 

 jednoznačný výklad výpočtu úrokové sazby při skončení doby fixace; 

 odstraněné právní – legislativní a výkladové problémy stávajícího nařízení vlády. 
 

Cílem návrhu je diferencovaná úroková sazba podle počtu dětí do 15 let. Úroková sazba bude 

odstupňována podle počtu dětí s cílem podpořit investice ekonomicky aktivních vícedětných rodin. Proti 

trendu demografického stárnutí populace je třeba podpořit zvýšení porodnosti, jako je jedno z klíčových 

opatření pro budoucí zvýšení poměru osob v produktivním věku, tj. zastavení stárnutí české společnosti. 

Stávající nařízení vlády stanovuje úrokovou sazbu bez ohledu, zda se jedná o bezdětné manželé nebo 

o rodiny s dítětem, případně s více dětmi. Cílená diferenciace výše úrokové míry podle počtu dětí má 

právě za cíl zvýhodnit rodiny, jejichž děti budou v budoucnu přínosem společnosti. Záměrem 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 
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dítě, případně si dítě osvojí. Fixace úrokové sazby je nastavena na 5 let a bude přepočítána podle 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 – variantně 16 let. Příjemci úvěru bude umožněno požádat o přepočtení úrokové sazby i za doby trvání 

její fixace. 

 

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. Nejen pro pokrytí nákladů administrace je nastaven minimální limit úrokové sazby 

na 1 % p. a.   

 

 

Tab. č. 18: Poměr úroků k úvěrovým pohledávkám Fondu 

Rok 
 
 

Úroky z úvěrů  
(v mil. Kč) 

Úvěrové pohledávky  
(v mil. Kč) 

Poměr úroky / 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: Fond data k 31. 12. 2020 

 

Modelový příklad:  

 

Na modelovém příkladu je úroková sazba stanovena ve výši 2 % p. a. (příklad základní sazby EU pro 

ČR), a to modelově ve stejné výši po celou dobu splácení. Za každé dítě v péči je sazba snížena 

o 0,2 procentního bodu. 

V tomto případě se počítá výše podpory jako rozdíl mezi rodinou bez dítěte a rodinou s daným počtem 

dětí, nikoliv výší podpory, která vzniká oproti komerční sazbě. 

 

 
Tab. č. 19 Pořízení rodinného domu, doba splácení 20 let 

 

Modelová 
rodina 

 

Úroková 
sazba 

Výše úvěru (Kč) 

Výše 
anuitní 
splátky 

(Kč) 

Výše 
měsíční 
podpory 

(Kč) 

Celková výše 
zaplacených 
úroků (Kč) 

Celková výše 
podpory (Kč) 

Bez dítěte 2,0 % 2 000 000  10 118 0 428 240 0 

1 dítě 1,8 % 2 000 000  9 929 189 383 037 45 203 

2 děti 1,6 % 2 000 000 9 743 375 338 359 89 881 
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3 děti 1,4 % 2 000 000 9 559 559 294 208 134 032 

4 děti 1,2 % 2 000 000 9 377 741 250 586 177 654 

5 dětí 1,0 % 2 000 000 9 198 920 207 493 220 747 

Zdroj: vlastní výpočty MMR 

 

Tab. č. 20: Pořízení bytu, doba splácení 20 let 

 

Modelová 
rodina 

 

Úroková 
sazba 

Výše úvěru 

Výše 
anuitní 
splátky 

Výše 
měsíční 
podpory 

Celková výše 
zaplacených 

úroků 

Celková výše 
podpory 

Bez dítěte 2,0 1 200 000  6 071 0 256 944 0 

1 dítě 1,8 1 200 000 5 958 113 229 822 27 122 

2 děti 1,6 1 200 000 5 856 215 203 016 53 928 

3 děti 1,4 1 200 000 5 736 335 176 525 80 419 

4 děti 1,2 1 200 000 5 626 445 150 352 106 592 

5 dětí 1,0 1 200 000 5 519 552 124 496 132 448 

Zdroj: vlastní výpočty MMR 

 

Tab. č. 21: Modernizace, doba splácení 10 let 

 

Modelová 
rodina 

 

Úroková 
sazba 

Výše úvěru 

Výše 
anuitní 
splátky 

Výše 
měsíční 
podpory 

Celková výše 
zaplacených 

úroků 

Celková výše 
podpory 

Bez dítěte 2,0 300 000  2 760 0 31 248 0 

1 dítě 1,8 300 000 2 734 26 28 034 3 214 

2 děti 1,6 300 000 2 707 53 24 839 6 409 

3 děti 1,4 300 000 2 681 79 21 665 9 583 

4 děti 1,2 300 000 2 654 106 18 510 12 738 

5 dětí 1,0 300 000 2 628 132 15 375 15 873 

Zdroj: vlastní výpočty MMR 

 

Následující tabulka a text je převzatá od Fondu a znázorňuje na příkladu skutečně poskytnutých úvěrů, 

jak by se vyvíjela situace podle 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 p. b., tzn. o cca polovinu současně vybíraných úroků. 

Jedná se však o maximalistickou variantu, která je velmi nepravděpodobná. 

 

 

Tab. č. 22: Poměr zaplacených úroků k výši úvěrů podle počtu dětí v rodině 

 

Modelová 
rodina 

Úroková 
sazba 

Výše úvěru 
Výše zaplacených 

úroků 

Rozdíl 
zaplacených 

úroků 

Zaplacené úroky 
celkem k výši 
úvěru (v %) 

bez dítěte 2,0 740 812 787 161 108 463 0 21,7% 
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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: Fond, vlastní výpočty MMR 

 

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 Parlamentu ČR, 

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.   

 

1.6. Zhodnocení rizika  

1.6.1. Rizika v případě nepřijetí nové právní úpravy 

Riziko nepřijetí nové právní úpravy spočívá především v zachování výše uvedených problematických 
ustanovení obou nařízení vlády. Podpora nájemního bydlení i podpora bydlení mladých bude 
poskytována, nebudou však využity volné finanční prostředky Fondu. 

1.6.2. Rizika v případě přijetí nové právní úpravy  
 
V případě, že bude nová právní úprava přijata, může být rizikem na straně státu vznik delikventních úvěrů, 
jejichž dopad do hospodaření státu by měl být při dostatečném zajištění nevýznamný. 
 

2. Návrh variant řešení 
 

 
Byly zvoleny čtyři možné varianty řešení: 

 nulová – stávající stav se nemění; 

 varianta zrušení obou podpor; 

 varianta nově upravených podpor, podpora mladých obsahuje zvýhodnění pro rodiny s dětmi; 

 varianta nově upravených podpor, podpora mladých bez zvýhodnění rodin s dětmi. 

  

Varianta 1 – nulová  

Podmínky pro poskytnutí podpory platí beze změny podle stávajících nařízení vlády. 

Právní rámec:  

 zákon č. 211/2000 Sb. 

 nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 

 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  
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 Právní forma poskytnuté podpory:  nařízení vlády 

Právní forma varianty 1:   žádný nový právní předpis 

Veřejná podpora:    nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu.  

Základní podmínky při poskytování podpor: 

 Nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 

 Příjemce podpory: fyzická osoba do 36 let pečující o dítě do 6 let 

 Účel: pořízení bydlení výstavbou, přestavbou, koupí 

 Forma: zvýhodněný úvěr do výše 300 000 Kč v případě modernizace, v případě pořízení RD 
2 mil. Kč, bytu 1,2 mil Kč, maximálně do 80 % skutečných nákladů příp. ceny nemovitosti 

 lhůta splatnosti max. 15 let s přerušením splácení 21 let 

 úroková sazba RSEU, min. 1 % ročně 

 přerušení splácení opakovaně až na 2 roky 

 odložení splácení jistiny až o 6 měsíců.  
 

 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, 

 Příjemce podpory: fyzická nebo právnická osoba 

 Účel: pořízení bydlení výstavbou 

 1. novostavba, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty 

 2. stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor určených k jiným účelům než 
k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě 

 3. nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb 
v rodinném domě 

 4. stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, 
v němž dosud žádný byt není způsobilý k bydlení 

 5. stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další 
nájemní byt způsobilý k bydlení 

 Forma: zvýhodněný úvěr do výše 90 % výdajů, rozhodných pro určení výše úvěru, které 
zahrnují investiční výdaje na výstavbu a mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, 
případně stávající budovy zjištěné znalcem. Část ceny pozemku nesmí překročit 10 % výdajů 
rozhodných pro určení výše úvěru 

 Úvěr je splatný nejdéle do 30 let ode dne ukončení výstavby 
o splácí se pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku na 

účet uvedený ve smlouvě o poskytnutí úvěru 
o na žádost příjemce může Fond upravit dobu splácení úvěru. 

 
 
 

Tab. č. 23: Přehled podmínek stávající podpory mladých 

 

Nařízení 
vlády  

Žadatel Účel Základní parametry úvěru 
Další parametry 

a podmínky 

136/2018 
Sb. 

mladí 
manželé nebo 
registrovaní 
partneři do 36 
let, 
rodič/pěstoun 
do 36 let 
s dítětem - do 
15 let 

modernizace 
vlastního bydlení 
 

úvěr na modernizaci bydlení 
max. 300 000,- Kč 
doba splácení 10 let 
úroková sazba 1 % p.a. nebo 
základní RSEU (vyšší ze sazeb) 
fixace na 5 let 
 

Přerušení splácení úvěru 
celkem maximálně na dva 
roky při narození či osvojení 
dítěte; obtížné životní 
situaci (úmrtí partnera, 
nezaměstnanost nebo 
nemoc delší než 3 měsíce). 
Odložení splácení jistiny o 
6 měsíců. 
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pořízení bydlení 
(výstavba, koupě) 

úvěr na pořízení obydlí 
max. 2 000 000,- Kč 
výstavba/koupě RD 
max. 1 200 000,- Kč koupě bytu 
doba splácení 20 let 
úroková sazba 1 % p.a. nebo 
základní RSEU (vyšší ze sazeb) 
fixace na 5 let. 
Maximální podlahová plocha 
bytu:  
- v bytovém domě 75 m² bez 
balkonu nebo lodžie, 
v rodinném domě s jedním 
bytem 140 m² bez balkonu 
nebo lodžie. 
 Omezení výše úvěru do výše 
80 % potřebných prostředků na 
pořízení bydlení 

Přerušení splácení úvěru 
celkem maximálně na pět 
let při narození či osvojení 
dítěte; obtížné životní 
situaci (úmrtí partnera, 
nezaměstnanost nebo 
nemoc delší než 3 měsíce). 
Odložení splácení jistiny 
o 6 měsíců. 

 

Tab. č. 24: Přehled základních parametrů stávající podpory na výstavbu nájemních bytů  

 

Účel Žadatel Omezení  
Základní 

parametry 
úvěru 

Úroková sazba 

Výstavba: 
- novostavba 

- nástavba, přístavba, stavební 

úpravy 

… - prostor, které nejsou určeny 
k bydlení 
… - domu s byty nezpůsobilými 
k bydlení 
…- rozdělením nájemního bytu 

-  

Obec 
Jiná právnická 

osoba 
Fyzická osoba 

Omezení 
podlahové 

plochy Min. 25 
m2 

Max. 90 m2 

Dokončení 
stavby do 3 let 

 

Max. 90 % výdajů 
z toho 10 % 

na pozemek nebo 
původní budovu 

 
Doba splácení max. 

30 let 

Min. ve výši základní 
sazby EU zvýšené 

o příslušnou rizikovou 
přirážku 

 
Pokud bude přijata varianta č. 1: 
 
1. podpora bydlení mladých i výstavby nájemního bydlení zůstane bez požadovaných legislativních 

změn s výkladovými nejednoznačnostmi 
2. v případě úpravy podpory mladých nedojde k 

 umožnění podpory pořízení družstevního bydlení mladých  

 zvýšení věkové hranice na 40 let pro cílovou skupinu mladých 

 zrušení omezení plochy pořizovaného bytu nebo rodinného domu  

 zrušení podmínky nařízení vlády ohledně vyjádření vodoprávního úřadu vztahující se na 
modernizace 

 zvýšení relativního podílu úvěru na ceně nemovitosti - nákladů do výše 90 % potřebných 
prostředků na koupi nebo na výstavbu 

 změně požadavku oceňování z ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku na cenu 
obvyklou v dané lokalitě 

 prodloužení podmínky, že Fond úvěr neposkytne, nebude-li z důvodů na straně žadatele 
uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru nejpozději do 2 měsíců od obdržení výzvy Fondu na dobu 
1 roku 

 zrušení požadavku na pojištění, které by podle Fondu místo toho mělo být uvedeno ve smlouvě 
o úvěru 
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 zvýšení podpory porodnosti tzn. snížení úročení vedoucí k nižším měsíčním splátkám 
poskytnutého úvěru, tj. zvýší se podpora rodin podle počtu dětí, pokud úrokové sazby budou 
vyšší než 1 procentní bod, což je minimum, které je nutné na pokrytí nákladů Fondu 

3. v případě úpravy podpory výstavby nájemního bydlení nedojde k 

 úpravě úrokové sazby 

 zpřesnění úpravy stanovení výše úrokové sazby k výši veřejné podpory určené podle pravidla de 
minimis 

 stanovení minimální doby splácení úvěru na dobu 10 let 

 rozšíření skupiny zhotovitelů zrušením požadavku Systému řízení jakosti u zhotovitele stavby 

 prodloužení lhůty pro dokončení stavby apod. 
 

Varianta 2 – Zrušení stávajících nařízení vlády, ukončení podpory bydlení mladých a nájemního 
bydlení. 

Zrušením stávajících nařízení vlády bez náhrady dojde k ukončení podpory bydlení mladých a výstavby 
nájemních bytů.  

Právní rámec:  

 zákon č. 211/2000 Sb. 

 nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 

 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  

 
Právní forma poskytnuté podpory:  není   

Právní forma varianty 2:  nařízení vlády, kterým se ruší stávající nařízení vlády 
č. 136/2018 Sb. a č. 284/2011 Sb. 

Veřejná podpora:    nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu.  

Základní podmínky při poskytování podpor: 
Podpora poskytována nebude. 
 

Pokud bude přijata varianta č. 2: 
1. podpora bydlení mladých bude ukončena 
2. podpora výstavby nájemního bude ukončena 

 

Varianta 3 – Upravená podpora mladých a výstavby nájemních bytů prostřednictvím úvěrů 
z peněžních prostředků Fondu.  

Nařízení vlády stanoví nově některé podmínky pro poskytování podpory formou úvěrů z peněžních 
prostředků Fondu pro vybranou skupinu mladých lidí a na výstavbu nájemního bydlení.   

Právní rámec:  

 zákon č. 211/2000 Sb. 

 nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 

 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  
 

Právní forma poskytnuté podpory:  nařízení vlády  

Právní forma varianty 3:  nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb. a 
č. 136/2018 Sb. 

Veřejná podpora:  změnou podmínek nedojde k poskytnutí nepovolené veřejné 
podpory 
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Cílová skupina varianty 3:  fyzické osoby žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, 
ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedovrší v roce podání žádosti 40 let, 
nebo nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 40 let a má ve výchově, střídavé výchově nebo 
pěstounské péči alespoň jedno dítě, které nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 15 let a v případě 
žadatele o úvěr na pořízení bydlení navíc není v době podání žádosti o úvěr vlastníkem či 
spoluvlastníkem obydlí ani nájemcem družstevního bytu; investoři do nájemních bytů – fyzické či 
právnické osoby včetně obcí, které se zaváží vystavět a provozovat nájemní bydlení podle podmínek 
daných nařízením vlády. 
 

Základní navrhované změny podmínek nařízení vlády: 

A) nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 

 
B) 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  

 
ad A) Nařízení vlády umožňuje poskytování úvěrů na pořízení a modernizaci vlastního bydlení 

mladých  

Návrh varianty vychází z následujících předpokladů: 

 stát by měl prostřednictvím Fondu podporovat bydlení mladých a výše úvěrů by měla být omezena 
z hlediska výše úvěru, tj. implicitně rozsahu modernizace a výše pořizovací hodnoty nemovitosti 

 poskytovaná podpora nebude zakládat nárok na čerpání státního rozpočtu 

 cílová skupina není v překryvu s cílovou skupinou sociálního bydlení a není cílovou skupinou při 
čerpání z fondů EU. 

 

Tab. č. 25: Přehled podmínek navrhované podpory  

 

Nařízení 
vlády  

Žadatel Účel Základní parametry úvěru 
Další parametry 

a podmínky 

Upravené 
NV 

mladí 
manželé nebo 
registrovaní 
partneři  
do 40 let, 
rodič/pěstoun 
do 40 let 
s dítětem - do 
15 let 

modernizace 
vlastního bydlení 
 

úvěr na modernizaci bydlení 
max. 600 000,- Kč 
doba splácení max. 10 let 
úroková sazba: 
 základní sazba EU pro ČR, min. 
1 % se zohledněním počtu dětí 
– tj. snížení o 0,2 procentního 
bodu za každé dítě v péči 
příjemce úvěru, 
fixace na 5 let 

Přerušení splácení úvěru 
celkem maximálně na dva 
roky při narození či osvojení 
dítěte; obtížné životní 
situaci (úmrtí partnera, 
nezaměstnanost nebo 
nemoc delší než 3 měsíce). 
Odložení splácení jistiny o 
6 měsíců. 

pořízení bydlení 
(výstavba, koupě, 
převod 
družstevního 
podílu) 

úvěr na pořízení obydlí 
max. 2 400 000,- Kč 
výstavba/koupě RD 
max. 2 000 000,- Kč koupě bytu 
doba splácení 20 let  
 úroková sazba: 
 základní sazba EU pro ČR, min. 
1 % se zohledněním počtu dětí 
– tj. snížení o 0,2 procentního 
bodu za každé dítě v péči 
příjemce úvěru, 
fixace na 5 let 

Přerušení splácení úvěru 
celkem maximálně na pět 
let při narození či osvojení 
dítěte; obtížné životní 
situaci (úmrtí partnera, 
nezaměstnanost nebo 
nemoc delší než 3 měsíce). 
Odložení splácení jistiny 
o 6 měsíců. 
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Omezení výše úvěru do výše 
90 % potřebných prostředků na 
pořízení bydlení 

 
 

Tab. č. 26: Přehled základních parametrů stávající podpory na výstavbu nájemních bytů  

 

Účel Žadatel 
Omezení  

 

Základní 
parametry 

úvěru 
Úroková sazba 

Výstavba: 
- novostavba 

- nástavba, přístavba, stavební 

úpravy 

… - prostor, které nejsou určeny 
k bydlení 
… - domu s byty nezpůsobilými 
k bydlení 
…- rozdělením nájemního bytu 

-  

Obec 
Jiná právnická 

osoba 
Fyzická osoba 

Podlahové 
plochy: 

Min. 25 m2 

Max. 90 m2 

Délka splácení 
úvěru min. 10 

let 
Dokončení 

stavby do 5 let  

Max. 90 % výdajů 
z toho 10 % 

na pozemek nebo 
původní budovu 

 
Doba splácení max. 

30 let 

Min. ve výši základní 
sazby EU zvýšené 

o příslušnou 
rizikovou přirážku 

Min. 1 % 

 
 

Pokud bude přijata varianta č. 3: 
 
1. podpora bydlení mladých i výstavby nájemního bydlení bude obsahovat požadované legislativní 

úpravy, které nebudou činit výkladové problémy či obsahovat nejednoznačnosti 
2. v případě úpravy podpory mladých dojde k 

 umožnění podpory pořízení družstevního bydlení mladých  

 zvýšení věkové hranice na 40 let pro cílovou skupinu mladých 

 zrušení omezení plochy pořizovaného bytu nebo rodinného domu 

 zrušení podmínky nařízení vlády ohledně vyjádření vodoprávního úřadu vztahují se na 
modernizace 

 zvýšení relativního podílu úvěru na ceně nemovitosti - nákladů do výše 90 % potřebných 
prostředků na koupi nebo na výstavbu 

 změnu požadavku oceňování z ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku na cenu 
obvyklou v dané lokalitě 

 prodloužení podmínky, že Fond úvěr neposkytne, nebude-li z důvodů na straně žadatele 
uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru nejpozději do 2 měsíců od obdržení výzvy Fondu na dobu 
1 roku  

 zrušení požadavku na pojištění, které by podle Fond místo toho mělo být uvedeno ve smlouvě 
o úvěru 

 zvýšení podpory porodnosti, tzn. snížení úročení vedoucí k nižším měsíčním splátkám 
poskytnutého úvěru, tj. zvýší se podpora rodin podle počtu dětí, pokud úrokové sazby budou 
vyšší než 1 procentní bod, což je minimum, které je nutné na pokrytí nákladů Fondu. 

3. v případě úpravy podpory výstavby nájemního bydlení nedojde k 

 úpravě úrokové sazby 

 zpřesnění úpravy stanovení výše úrokové sazby k výši veřejné podpory určené podle pravidla de 
minimis 

 stanovení minimální doby splácení úvěru na dobu 10 let 

 rozšíření skupiny zhotovitelů zrušením požadavku Systému řízení jakosti u zhotovitele stavby 

 prodloužení lhůty pro dokončení stavby apod. 
 

Varianta 4 – Upravená podpora mladých a výstavby nájemních bytů prostřednictvím úvěrů 
z peněžních prostředků Fondu nebude obsahovat podporu podle počtu dětí.  
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Nařízení vlády stanoví nově některé podmínky pro poskytování podpory formou úvěrů z peněžních 
prostředků Fondu pro vybranou skupinu mladých lidí a na výstavbu nájemního bydlení bez podpory 
v podobě snížené sazby podle počtu dětí.   

Právní rámec:  

 zákon č. 211/2000 Sb. 

 nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 

 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  
 

Právní forma poskytnuté podpory:  nařízení vlády  

Právní forma varianty 4:  nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb.  a 
č.136/2018 Sb. a.) 

Veřejná podpora:  změnou podmínek nedojde k poskytnutí nepovolené veřejné 
podpory 

Cílová skupina varianty 4:  fyzické osoby žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, 
ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedovrší v roce podání žádosti 40 let, 
nebo nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 40 let a má ve výchově, střídavé výchově nebo 
pěstounské péči alespoň jedno dítě, které nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 15 let a v případě 
žadatele o úvěr na pořízení bydlení navíc není v době podání žádosti o úvěr vlastníkem či 
spoluvlastníkem obydlí ani nájemcem družstevního bytu; investoři do nájemních bytů – fyzické či 
právnické osoby včetně obcí, které se zaváží vystavět a provozovat nájemní bydlení podle podmínek 
daných nařízením vlády. 
 

Základní podmínky navrhovaného nařízení vlády 

Základní navrhované změny podmínek nařízení vlády: 

A) nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 

 
B) 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 
 

Návrh je shodný s variantou č. 3 s tím rozdílem, že není začleněna podpora porodnosti, tj. dětí, snížením 

úrokové sazby. 

Tab. č. 27: Přehled podmínek navrhované podpory  

 

Nařízení 
vlády  

Žadatel Účel Základní parametry úvěru 
Další parametry 

a podmínky 

Upravené 
NV 

mladí 
manželé nebo 
registrovaní 
partneři  
do 40 let, 
rodič/pěstoun 
do 40 let 
s dítětem - do 
15 let 

modernizace 
vlastního bydlení 
 

úvěr na modernizaci bydlení 
max. 600 000,- Kč 
doba splácení max. 10 let 
úroková sazba: 
 základní sazba EU pro ČR, min. 
1 % se zohledněním počtu dětí 
– tj. snížení o 0,2 procentního 
bodu za každé dítě v péči 
příjemce úvěru, 
fixace na 5 let 

Přerušení splácení úvěru 
celkem maximálně na dva 
roky při narození či osvojení 
dítěte; obtížné životní 
situaci (úmrtí partnera, 
nezaměstnanost nebo 
nemoc delší než 3 měsíce). 
Odložení splácení jistiny o 
6 měsíců. 
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pořízení bydlení 
(výstavba, koupě, 
převod 
družstevního 
podílu) 

úvěr na pořízení obydlí 
max. 2 400 000,- Kč 
výstavba/koupě RD 
max. 2 000 000,- Kč koupě bytu 
doba splácení 20 let  
 úroková sazba: 
 základní sazba EU pro ČR,  
 min 1 % 
fixace na 5 let 
Omezení výše úvěru do výše 
90 % potřebných prostředků na 
pořízení bydlení 

Přerušení splácení úvěru 
celkem maximálně na pět 
let při narození či osvojení 
dítěte; obtížné životní 
situaci (úmrtí partnera, 
nezaměstnanost nebo 
nemoc delší než 3 měsíce). 
Odložení splácení jistiny 
o 6 měsíců. 

 
 
 

Tab. č. 28: Přehled základních parametrů stávající podpory na výstavbu nájemních bytů  

 

Účel Žadatel 
Omezení  

 

Základní 
parametry 

úvěru 
Úroková sazba 

Výstavba: 
- novostavba 

- nástavba, přístavba, stavební 

úpravy 

… - prostor, které nejsou určeny 
k bydlení 
… - domu s byty nezpůsobilými 
k bydlení 
…- rozdělením nájemního bytu 

-  

Obec 
Jiná právnická 

osoba 
Fyzická osoba 

Podlahové 
plochy: 

Min. 25 m2 

Max. 90 m2 

Délka splácení 
úvěru min 10 

let 
Dokončení 

stavby do 5 let  

Max. 90 % výdajů 
z toho 10 % 

na pozemek nebo 
původní budovu 

 
Doba splácení max. 

30 let 

Min. ve výši základní 
sazby EU zvýšené 

o příslušnou 
rizikovou přirážku 

Min. 1 % 

 

Pokud bude přijata varianta č. 4: 
 
1. podpora bydlení mladých i výstavby nájemního bydlení bude obsahovat požadované legislativní 

úpravy, které nebudou činit výkladové problémy či obsahovat nejednoznačnosti 
2. v případě úpravy podpory mladých dojde k 

 umožnění podpory pořízení družstevního bydlení mladých  

 zvýšení věkové hranice na 40 let pro cílovou skupinu mladých 

 zrušení omezení plochy pořizovaného bytu nebo rodinného domu  

 zrušení podmínky nařízení vlády ohledně vyjádření vodoprávního úřadu vztahují se na 
modernizace 

 zvýšení relativního podílu úvěru na ceně nemovitosti - nákladů do výše 90 % potřebných 
prostředků na koupi nebo na výstavbu 

 změnu požadavku oceňování z ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku na cenu 
obvyklou v dané lokalitě 

 prodloužení podmínky, že Fond úvěr neposkytne, nebude-li z důvodů na straně žadatele 
uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru nejpozději do 2 měsíců od obdržení výzvy Fondu na dobu 
1 roku 

 zrušení požadavku na pojištění, které by podle Fondu místo toho mělo být uvedeno ve smlouvě 
o úvěru 

3. v případě úpravy podpory výstavby nájemního bydlení nedojde k 

 úpravě úrokové sazby 

 zpřesnění úpravy stanovení výše úrokové sazby k výši veřejné podpory určený podle pravidla de 
minimis 

 stanovení minimální doby splácení úvěru na dobu 10 let 
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 rozšíření skupiny zhotovitelů zrušením požadavku Systému řízení jakosti u zhotovitele stavby 

 prodloužení lhůty pro dokončení stavby apod. 

 

Tab. č. 29: Přehled navrhovaných variant a jejich právní ukotvení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů  
 

Pro posouzení vhodnosti jednotlivých variant byly identifikovány ve všech variantách řešení základní 

náklady a přínosy, které jsou uvedeny níže.  

Náklady státu jsou posuzovány v členění na: 

 technické řešení – pořizovací náklady na systém pro zpracování žádostí, administraci úvěrů 
a náklady na údržbu systému, 

 administrativní náklady – potřeba personálních zdrojů na administraci programu, technické 
vybavení. 

 

 

Tab. č. 30: Kvalitativní popis nákladů přínosů a rizik jednotlivých variant 

 

Var. Celkové náklady Celkové přínosy Hlavní rizika 

1 

Žádné nové náklady, pouze běžné 

náklady v úrovni stávajících 

nákladů, odpovídající 

administrativní náročnosti 

úvěrových případů. 

Není třeba přijmout nový 
předpis.  

Podmínky podpory bydlení 

mladých a nájemního bydlení 

zůstanou s výše uvedenými 

problémy, nedojde k využití 

alokovaných prostředků. 

2 

Náklady se sníží v rozsahu 

neposkytovaných úvěrů na bydlení 

pro mladé a nájemního bydlení.  

Nejsou. 

Bude ukončena státní podpora 

vybrané cílové skupiny 

mladých lidí, nebude 

podpořena výstavba nájemních 

Varianta 

Nařízení vlády účinná v roce 2020 

č. 136/2018 Sb. - úvěry 
poskytované na modernizaci 
nebo pořízení obydlí pro mladé  

č. 284/2011 Sb.  - úvěry 
poskytované na výstavbu 
nájemních bytů 

č. 1 - beze změn platné platné 

č. 2 – ukončení podpor zrušena zrušena 

č. 3 – nové nařízení vlády úvěry 
pro mladé se zvýhodněnou 
úrokovou sazbou pro i úvěry 

upravena v plném rozsahu změn 
včetně podpory mladých podle 

počtu dětí 

upravena v plném rozsahu 
změn  

č. 4 – nové nařízení vlády úvěry 
a dotace 

upravena bez podpory mladých 
podle počtu dětí 

upravena v plném rozsahu 
změn 
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Var. Celkové náklady Celkové přínosy Hlavní rizika 

bytů jinými osobami kromě 

obcí. 

3  

Vyšší náklady budou úměrné 

zvýšenému počtu poskytovaných 

úvěrů na nájemní bydlení a pro 

mladé se zvýhodněním pro 

vícedětné rodiny. Zvýšené náklady 

na technické řešení nevzniknou, 

program bude možno 

administrovat ve stávajícím 

funkčním SW. 

Budou upraveny podmínky 

poskytování podpory bydlení 

mladých a nájemních bytů, 

zlepší se právní prostředí 

pro fungování podpory z Fondu. 

Zvýhodněné budou rodiny 

s vyšším počtem dětí, snížen 

bude přínos pro Fond v podobě 

nižších výnosů z úvěrů pro 

mladé. 

Převis poptávky po úvěrech. 

Fondu nebudou postačovat 

volné finanční zdroje.  

Příjmy z hrazených úroků 

budou použity na krytí 

administrativních nákladů, 

relativní příjmy budou nižší než 

u varianty č. 4. 

4 

Vyšší náklady budou úměrné 

zvýšenému počtu poskytovaných 

úvěrů na nájemní bydlení a pro 

mladé. Zvýšené náklady na 

technické řešení nevzniknou, 

program bude možno 

administrovat ve stávajícím 

funkčním SW. 

Budou upraveny podmínky 

poskytování podpory bydlení 

mladých a nájemních bytů, 

zlepší se právní prostředí 

pro fungování podpory z Fondu. 

Převis poptávky po úvěrech. 

Fondu nebudou postačovat 

volné finanční zdroje.  

Příjmy z hrazených úroků 

budou použity na krytí 

administrativních nákladů, 

relativní příjmy budou vyšší 

než u varianty č. 3, avšak s 

menším zájmem domácností 

než u var. 3. 

 

3.2. Náklady státu, respektive Fondu 
 

Hospodaření Fondu je postaveno na principu záměru finanční soběstačnosti. To znamená, že náklady 

na administraci a implementaci programů nebudou vyžadovat nevratné čerpání finančních prostředků ze 

státního rozpočtu, náklady na dotace budou hrazeny z rozpočtové kapitoly MMR. 

Není zvažováno alternativní využití volných finančních prostředků Fondu. 

 

Stávající stav 

 

Stávající finanční zdroje Fondu použitelné pro poskytování zvýhodněných úvěrů činí 1,23 mld. Kč. 

Správní výdaje Fondu činily v roce 2019 při stavu 56 zaměstnanců 68,15 mil. Kč. Výdaje spojené 

s realizací programů (odměny bankám, poradenské a právní služby, propagace programů) dosáhly v roce 

2019 výše 60,52 mil. Kč. 

Průměrné roční vlastní finanční zdroje na poskytování úvěrů, tj. příjmy ze splátek jistiny a úroků budou za 

předpokladu stávajícího stavu činit přibližně 700 mil. Kč. Tato částka je přiměřená rozsahu stávajících 

podpor bydlení. 

 

Plánovaný stav 

 

Předpokládaný cílový stav je 4 - 5 mld. Kč úvěrových zdrojů na účel programu „pro mladé“ v následujícím 

5-letém období. Celkově podle schváleného střednědobého výhledu pro roky 2021 a 2022 jsou na úvěry 

určeny prostředky ve výši 1,57 mld. Kč a v připravovaném návrhu pro rok 2021 a ve střednědobém 

výhledu 2022-2023 činí předpoklad poskytnutých úvěrů cca 2,2 mld. Kč. V tomto návrhu je zařazen i 

úvěrový program na výstavbu nájemních bytů. Předpokládaná průměrná úroková sazba je 2 %. Tyto 

hodnoty zajišťují další generování úvěrových zdrojů, znamená to, že výdaj na úvěry nepřesáhne výši 

1 mld. Kč/rok. Náklady spojené se správou Fondu, tj.- správní výdaje (mzdy včetně odvodu, investiční 
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a  neinvestiční výdaje), výdaje na zajišťování programů podpor (např. bankovní poplatky, poradenské 

a  právní služby, propagace, plnění ze záruk) podle střednědobého výhledu pro roky 2021 a 2022 by měly 

činit maximálně 195 resp. 184 mil. Kč.  V připravovaném návrhu 2021 a výhledu 2022-2023 činí 

předpoklad pro rok 2021 – 195 mil., rok 2022 – 185 mil. Kč, rok 2023 - 181 mil. Kč. 

Jedná se o odhad celkových nákladů Fondu na poskytování úvěrů ve všech programech podpory. 

Zastoupení jednotlivých programů v jednotlivých letech může být proměnné, není tedy vhodné stanovovat 

náklady k jednotlivým programům odděleně.  

 

Tab. č. 31: Predikce úvěrové podpory bydlení mladých a úvěrů na výstavbu nájemních domů v pětiletém 

období 

 

Základní parametry Prognóza hodnot při uzavření daného počtu smluv za 5 let 

Účel úvěru 
Maximál. 

výše úvěru v 
Kč 

Průměr. 
úroková sazba 

v % p.a. od 
počátku 

programu do 
4/2020 

Odhad 
počtu 
smluv 

Průměrná 
výše úvěru 

v mil. Kč 

Celkový objem 
poskytnutých 

úvěrů za období  
v mil. Kč 

Doba 
splácení 

úvěrů 
v letech 

Úrokové 
výnosy 

celkem za 
dobu 

splácení 
v mil. Kč 

Dotace při 
narození 

dítěte v Kč 

Výstavba 
pro mladé 2,4 mil. 1,86% 880 1, 765  1 553,2 20 308 30 000 

Pořízení 
pro mladé 

 Byt – 
 2 mil   RD -) 
2,4 mil. 1,89% 570 1, 200  684 20 138 30 000 

Moderniz. 
pro mladé 600 000 1,66% 980 0,270  264,6 10 22,75 0 

Výstavba 
nájemních 
domů 100 mil. 2,41% 20 50,000  1000 30 405,65 0 

 

 

Předpoklad výše vyplacených dotací je navázán na odhad počtu narozených dětí v době splácení úvěrů. 

Tento odhad je 1 dítě na jednu uzavřenou smlouvu na výstavbu nebo koupi obydlí. Správní výdaje Fondu 

by bylo možné plně krýt z úrokových výnosů a nebude tedy docházet ke snižování celkových úvěrových 

zdrojů Fondu.    

 

Mimořádné náklady na implementaci nového programu nevzniknou, protože úvěry budou administrovány 

ve stávajícím SW, náklady na školení pracovníků jsou běžnými výdaji, 100 tis. Kč je odhadováno 

v souvislosti s informační kampaní.  

 

3.3. Přínosy 
 

- Zvýšení rozsahu podpory státu pro mladé: 
- rozšíření podpory na pořízení družstevního bydlení 
- zvýšení věkové hranice na 40 let 
- rozšíření podpory i na větší byty nebo rodinné domy  
- snížení administrace ohledně vyjádření vodoprávního úřadu vztahují se na modernizace 
- zvýšení úvěru do výše 90 % ceny při koupi nebo nákladů na výstavbu 
- zvýšení podpory rodin podle počtu dětí. 

 
- Odstranění překážek fungování podpory výstavby nájemních bytů: 

- úprava výše, výpočtu a právní výklad při přepočtu úrokové sazby 
- zrušení požadavku Systému řízení jakosti u zhotovitele stavby 
- stanovení minimální doby splácení úvěru 
- prodloužení lhůty pro dokončení stavby 
- odstranění výkladových problémů stávajícího nařízení vlády. 
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3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

3.4.1. Dopady do jednotlivých oblastí 

 

Při identifikaci dotčených oblastí a subjektů byla dodržována níže uvedená pravidla: 

Rozlišuje se, zda se jedná o pozitivní (P), spíše pozitivní (SP), negativní (N), spíše negativní (SN) dopad 
a bez dopadu (BD) 
 

 

Tab. č. 32: Dopady do jednotlivých oblastí 

 

Oblasti/varianty 

Varianty 

1.  
 

2. 
 

 
3.  
 

 
4 
 

Trh práce BD N P P 

Trh s byty BD N P P 

Vlastnická práva BD N P P 

Životní prostředí BD BD BD BD 

Lidské zdraví BD N P P 

Mezinárodní závazky v oblasti 

lidských práv a LZPS 
BD BD BD BD 

Spravedlnost BD BD BD BD 

Sociální systém BD BD P SP 

Veřejné finance BD N SP SP 

Udržitelný rozvoj BD N SP SP 

Regionální rozvoj BD N SP SP 
 

Dopady jsou hodnoceny z mnoha hledisek, které bývají protichůdné. Celkově dopady lze pouze 

odhadnout, protože se jedná jak o dopady zlepšení legislativního rámce (výkladové nejasnosti), tak o 

zvýšení podpory nájemního i vlastnického bydlení. Rozšíření podpory má většinou pozitivní fiskální 

dopad; zvýšení jistoty bydlení snižuje sociální napětí, čerpání sociálních dávek apod. 

 

3.4.2. Dopady navrhovaných variant na skupiny: 

 

Tab. č. 33: Dopady na skupiny mladých lidí 

 

Skupiny/varianty 
Varianty 

1. 2.  3. 4.   

Mladí do 40 let BD N P P 

Mladé rodiny BD N P P 

   

3.4.3. Vyhodnocení variant 

 

Náklady a přínosy jednotlivých variant řešení jsou rozděleny dle dotčených subjektů.  

Zvolený interval pro hodnocení: žádné 0, nízké ±1, střední ±2, významné ±3,  

Součtem takto oceněných nákladů a přínosů v jednotlivých variantách určíme, která varianta je z pohledu 

zpracovatele nejvýhodnější. 
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Tab. č. 34: Vyhodnocení variant podle nákladů a přínosů 

 

Varianty Náklady/Přínosy 
Cílová 

skupina 
podpory 

Stát 
Komerční 

trh 
Výsledek 

Součet 
výsledků 

Pořadí 

1 
Náklady 0 -1 0 -1 

2 3 
Přínosy 2 1 0 3 

2 
Náklady 0 0 0 0 

0 4 
Přínosy 0 0 0 0 

3 
Náklady 0 -2 0 -2 

4 1 
Přínosy 3 3 0 6 

4 
Náklady 0 -1 0 -1 

3 2 
Přínosy 2 2 0 4 

 

Varianta 1 

 

Dopady na cílovou skupinu: 

Náklady: žádné – podpora není povinná 

Přínosy: střední – vzhledem k podmínkám programů je cílová skupina relativně úzká 

Dopady na stát: 

Náklady: nízké – nízkému počtu poskytovaných úvěrů odpovídají nízké náklady na úvěry a administraci   

Přínosy: nízké – nízkému počtu poskytovaných úvěrů odpovídají nízké přínosy ekonomické i zavedení 

systému podpory rámce 

Dopady na komerční trh: 

Náklady: žádné – objem podpory státu nevytváří faktickou konkurenci 

Přínosy: žádné – podpora není určena pro komerční trh 

 

Varianta 2 

 

Dopady na cílovou skupinu: 

Náklady: žádné 

Přínosy: žádné 

Dopady na stát: 

Náklady: žádné 

Přínosy: žádné 

Dopady na komerční trh: 

Náklady: žádné 

Přínosy: žádné 

 

Varianta 3  

 

Dopady na cílovou skupinu: 

Náklady: žádné – podpora není povinná 

Přínosy: významné – při navržených úpravách a snížení úrokových sazeb při péči o děti v případě 

podpory mladých  

Dopady na stát: 

Náklady: střední – výdaje státu jsou relativně vyšší než u jiné varianty, a to zejména na výši úvěrů, 

administraci, náklady na dotační složku a nižší výnos z poskytnutých úvěrů mladých 
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Přínosy: významné – při navržených úpravách, tj. zejména výkladových nejasnostech, vliv na porodnost, 

a snížení úrokových sazeb při péči o děti v případě podpory mladých, vliv na veřejné mínění  

Dopady na komerční trh: 

Náklady: žádné – objem podpory státu nevytváří faktickou konkurenci 

Přínosy: žádné – podpora není určena pro komerční trh 

 

Varianta 4  

 

Dopady na cílovou skupinu: 

Náklady: žádné – podpora není povinná 

Přínosy: střední – v případě přijetí navržených úprav dojde k pozitivním přínosům na cílovou skupinu, 

avšak ne tak velkých, jako by došlo při snížení úrokových sazeb při péči o děti v případě podpory mladých  

Dopady na stát:  

Náklady: nízké - výdaje státu jsou relativně nižší než u varianty 3, a to zejména díky nižšímu výnosu 

z poskytnutých úvěrů mladých s odpočtem na děti 

Přínosy: střední – navržené úpravy mají přínosy zejména zpřesněním textu a eliminaci výkladových 

nejasností bez vlivu na porodnost a podporu dětí 

Dopady na komerční trh: 

Náklady: žádné – objem podpory státu nevytváří faktickou konkurenci 

Přínosy: žádné – podpora není určena pro komerční trh 

 

3.5. Zhodnocení protikorupčních rizik (CIA) 
 

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

Potenciální korupční rizika, která by mohla vyplývat z oprávnění Fondu odstoupit od smlouvy o úvěru, 

jsou eliminována tím, že vnitřní předpisy Fondu jednoznačně definují podmínky a okolnosti, za kterých 

dojde k odstoupení od smlouvy. 

1. Přiměřenost: Navržená státní podpora vychází z předpokladu, že jejím poskytovatelem bude Fond. 
Fond v minulosti poskytoval a v současnosti poskytuje podpory vždy dle podmínek nařízení vlády. 
Z tohoto důvodu je právní úprava nezbytná, stejně tak je nezbytná z důvodu, že nastavením tržních 
mechanizmů by nemohlo být dosaženo sledovaného cíle podpory pro cílovou skupinu. Nároky na 
žadatele o úvěr jsou minimalizovány na rozsah odpovídající potřebě zjistit 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. Doručení žádostí je transparentně evidováno a nebude 
možno pořadí nijak ovlivnit, a to zejména u podpory pro mladé, u jejichž uspokojení žádostí 
v případě splnění všech podmínek daných nařízením vlády rozhoduje pořadí doručení.   
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5. Rozhodovací pravomoc: Je zřejmé, jaký orgán je příslušný v dané věci rozhodovat a že je 
dostatečně nezávislý. Doporučení žádostí v případě podpory výstavby nájemních bytů provádí 

hodnotící komise sestavená z nezávislých odborníků mimo Fond. 
 
6. Kontrolovatelnost rozhodování: Rozhodování je v programu omezeno na straně poskytovatele 

pouze na kontrolu splnění podmínek programu. Tato kontrola je vzhledem k jasné definici 
podmínek programu velice jednoduchá. Kontrola neprobíhá za účasti žadatele o úvěr, ale v případě 
nedostatků nebo nejasností v žádosti je žadatel vyzván k nápravě v přiměřeném čase, pokud je 
náprava možná. Proces rozhodování je značně formalizovaný. Vnitřní kontrola schvalování je 
třístupňová a je plně evidována v informačním systému poskytovatele podpory. V případě výstavby 
nájemních bytů 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 poskytování 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 na výstavbu nájemních bytů 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. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Podle vyhodnocení nákladů a přínosů a rizik u jednotlivých variant vychází nejlépe varianta 3.  

K realizaci je doporučována varianta 3. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Náklady implementace související se zaváděním nové úpravy vzniknou pouze Fondu a budou 

nevýznamné. Stávající personální kapacita by měla pokrýt růst počtu úvěrových případů, tzn., že by 

nemělo dojít ke zvýšení počtu pracovníků. Náklady ve výši do 100 tis. Kč jsou odhadovány v souvislosti 

se školením pracovníků včetně nákladů na informovanost potencionálních žadatelů. Žádosti o úvěry 

budou vyřizovány v pořadí, v jakém Fondu budou doručeny.   

 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné nové úkoly pro obce či kraje.  

Vynucování 
Varianta 1 – nevyžaduje žádný nový předpis. 

Varianta 2 – vyžaduje přijetí nového nařízení vlády, kterým se zruší dotčená nařízení vlády. 

Varianta 3 – vyžaduje novelizaci stávajících nařízení vlády.  

Varianta 4 – vyžaduje novelizaci stávajících nařízení vlády. 
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6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Informace ministryni pro místní rozvoj k vyhodnocení programů po 5 letech od účinnosti změny programu 

a v následujících letech, kdy budou hodnoceny programy Fondu.  

Indikátorem bude počet uzavřených smluv o úvěru a počet nájemních bytů, úspěšně hodnocený by byl 

program s průměrným počtem během 5 let přesahující 250 bytů/rok, v případě podpory pro mladé bude 

tříděn v členění podle účelu úvěru – pořízení, modernizace. 

 

Kvantitativní indikátor podpory mladých je stanoven jako minimální počet rodinných domů nebo bytů, 

které budou pořízeny prostřednictvím úvěrů pro mladé domácnosti, případně rodinných domů nebo bytů, 

které byly zmodernizovány. 

Při stanovení minimální výše indikátoru vycházíme ze záměru každoročního využití 1 mld. Kč ze zdrojů 

Fondu a současného poměru v rozložení žádostí o úvěry. Dále je započten vliv navrhovaného zvýšení 

výše úvěru u jednotlivých druhů aktivit, který je korigován rozdílem mezi průměrnou možnou a skutečnou 

výší objemu finančních prostředků v daných kategoriích. 

Na základě aproximace dat poskytnutých Fondem lze předpokládat, že z 1 mld. Kč disponibilních 

finančních prostředků bude každoročně zafinancován následující počet objektů pro bydlení. 

 Aktivita Počet objektů pro bydlení 

Koupě rodinného domu 74 

Koupě bytu v bytovém domě 78 

Modernizace obydlí 631 

Výstavba RD, změna dokončené stavby, změna jiné stavby 

nebo její části na obydlí 

170 

Celkem 953 

 

7. Konzultace a zdroje dat 
 

Záměr RIA byl elektronicky konzultován s následujícími subjekty: 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz českých a moravských bytových družstev, Českomoravská 

záruční a rozvojová banka.  

 

Pro identifikaci problémů v oblasti získávání úvěrů pro bydlení mladých lidí byly použity tyto zdroje: 

 statistická data Fondu a MMR; 

 výsledky ankety Fondu; 

 údaje z bankovního sektoru; 

 údaje z programů vybraných zemí EU; 

 údaje z tisku. 
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