
VII.

Č.
Připomínkové 

místo
K části

Zásadní/ 

doporučující
Text připomínky Vypořádání Odůvodnění vypořádání

1 ÚOHS Čl. I, § 9 odst. 3 

písm. f)

D Podle § 9 odst. 3 písm. f) platného znění 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, k žádosti o úvěr žadatel přiloží „čestné prohlášení o čerpání podpory malého rozsahu podle přímo

použitelného předpisu Evropské unie za poslední 3 roky.“

Přehled čerpání podpory žadatelem za poslední 3 roky není nutné vyžadovat, neboť podle § 3a odst. 3 písm. a) zákona č.

215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 215/2004“), je povinností poskytovatele podpory malého rozsahu před

poskytnutím podpory malého rozsahu v centrálním registru ověřit, zdali poskytnutím podpory nedojde k překročením

limitu podpory malého rozsahu stanoveného příjemci v přímo použitelném předpisu Evropské unie. V rámci čestného

prohlášení doporučuji od žadatele o podporu malého rozsahu vyžadovat zejména informace o jím užívaných účetních

obdobích, o podnicích, s nimiž je žadatel propojen a informaci, zda žadatel nevznikl spojením/nabytím/rozdělením

podniku/podniků v aktuálním a dvou předchozích účetních obdobích. Vzor čestného prohlášení žadatele o podporu v

režimu de minimis je k dispozici na webu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“):

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html. Vzor čestného prohlášení si poskytovatel může

upravit dle svých potřeb.

Z výše uvedeného důvodu doporučuji § 9 odst. 3 písm. f) platného znění 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, upravit takto: „čestné prohlášení žadatele o

podporu malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.“

Akceptováno jinak. Podmínka bude z NV vypuštěna. Je pravdou, že odpovědnost ověřit, zda-li poskytnutím podpory nedojde k překročení limitu podpory stanoveného příjemci v přímo použitelném předpisu Evropské unie je na poskytovateli a 

samotná povinnost předložení čestného prohlášení příjemcem nemá právní sílu poskytovatele této odpovědnosti zbavit. V tomto smyslu bylo vyhověno obdobné připomínce ÚVČR-KOM. Vypořádání bylo připomínkovým 

místem odsouhlaseno.

2 ÚOHS Čl. III, § 3 odst. 7 D Předložený návrh nařízení vlády počítá s odstraněním § 3 odst. 7 „pokud příjemce úvěru užívá nebo bude užívat část

obydlí k výkonu podnikání, je podpora podle tohoto nařízení omezena v souladu s pravidly poskytování podpory

malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie“ z platného znění nařízení vlády č. 136/2018 Sb.,

o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na

modernizaci nebo pořízení obydlí. Předkladatel v Odůvodnění uvádí, že toto „ustanovení způsobuje v praxi problémy,

protože žadatelé se preventivně k této povinnosti hlásí. Tito žadatelé by však neměli být zaneseni do registru „de

minimis“, což se v současné době děje, protože se k této podpoře hlásí, i když v současné době nepodnikají. Proto se

navrhuje vypuštění tohoto odstavce.“

Upozorňuji, že v případě, kdy obydlí nebo jeho část bude využívána k výkonu ekonomické činnosti (tj. nabízení zboží

a/nebo služeb na trhu), např. tím, že jej bude využívat k podnikání, může poskytnutí zvýhodněného úvěru zakládat

veřejnou podporu a to v tom rozsahu, v jakém obydlí/jeho část bude využívána k ekonomické činnosti. Skutečnost, že

žadatel o úvěr ekonomickou činnost nevykonává v době žádosti o úvěr či v době poskytnutí úvěru není relevantní. Z

hlediska pravidel veřejné podpory je v daném případě relevantní, zda infrastruktura (obydlí nebo jeho část) financovaná

zvýhodněným úvěrem bude v době své životnosti sloužit k ekonomické činnosti či nikoliv. Je pravděpodobné, že ve

většině případů by dané opatření nemuselo naplňovat znak ovlivnění obchodu mezi členskými státy, měla-li by

ekonomická činnost příjemce pouze lokální dopad. Obecně však naplnění znaků veřejné podpory vyloučit nelze,

odstranění § 3 odst. 7 z platného znění nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních

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

tedy nedoporučuji.

Akceptováno. Ustanovení bude v NV ponecháno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

3 ČSÚ Odůvodnění, čl. I, 

bod 4

D V odůvodnění části první, článku I, bodu 4 ČSÚ doporučuje upravit následující text:

"Vzhledem ke zpomalení růstu stavebního trhu a k nedostatku pracovních sil ve stavebnictví dochází k neustálému prodlužování 

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

statistického úřadu k bytové výstavbě v České republice v období od roku 1998 do roku 2019. Když porovnáme počet 

dokončených bytů v rámci nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům za první tři čtvrtletí roku 2019 s počtem bytů, které 

mají vzniknout v rámci zahájených nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům za první tři čtvrtletí roku 2019, zjistíme, že 

zatímco stavební práce byly v tomto období zahájeny v případě 1551 bytů, dokončených jich bylo pouze 814. Vzhledem k těmto 

údajům a k situaci na pracovním trhu ve stavebnictví, který má v případě zájemců o práci ve stavebnictví dlouhodobě klesající 

tendenci, se pravděpodobnost, že bude docházet k prodlení příjemce úvěru s dokončením výstavby ve lhůtě tří let, stále zvyšuje."

ČSÚ doporučuje upravit text následovně:

"Vzhledem ke zpomalení růstu stavebního trhu a k nedostatku pracovních sil ve stavebnictví dochází k neustálému prodlužování 

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

statistického úřadu k bytové výstavbě v České republice v období od roku 1998 do roku 2019. Když porovnáme počet 

dokončených bytů v rámci nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům za rok 2019 s počtem bytů, které mají vzniknout v 

rámci zahájených nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům za rok 2019, zjistíme, že zatímco stavební práce byly v 

tomto období zahájeny v případě 1 963 bytů, dokončených jich bylo pouze 1 243. Vzhledem k těmto údajům a k situaci na 

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

pravděpodobnost, že bude docházet k prodlení příjemce úvěru s dokončením výstavby ve lhůtě tří let, stále zvyšuje."

Odůvodnění: 

K dispozici jsou již definitivní údaje za celý rok 2019.  Upozorňujeme ale, že výše uvedená argumentace není vhodná a z údajů 

tvrzení o prodlužování délky stavebních prací nevyplývá. Průměrná doba výstavby nástaveb bytových domů byla 30,0 měsíce v 

roce 2019 (dle tabulky 15 https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr), rok předtím to bylo 31,8 měsíce. Tato doba výstavby v 

jednotlivých letech kolísá podle jednotlivých projektů. Rozhodně byty zahájené většinou nejsou v tom samém roce dokončeny, 

proto nelze jednotlivé množiny porovnávat tímto způsobem a dovozovat z toho dobu výstavby.

Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

4 MZV Odůvodnění čl. I, 

bod 4 (§ 4)

D Tímto ustanovením (čl. I, bod 3) dochází k vypuštění požadavků na energetickou náročnost budov jakožto podmínky pro 

poskytnutí a použití úvěru. Předkladatel tento krok zdůvodňuje tím, že dnes již veškeré novostavby musí mít v návaznosti na 

požadavky směrnice 2010/31/EU téměř nulovou spotřebu energie.

Předkladatel nicméně v důvodové zprávě nezohledňuje, že k vypuštění požadavků na energetickou účinnost dochází nejen v 

případě novostaveb pokrytých směrnicí 2010/31/EU (§2 písm. b) bod 1 nařízení č. 284/2011 Sb.), ale i v případě stavebních 

úprav ve smyslu § 2 písm. b) bodu 4 nařízení vlády č. 284/2011 Sb.

Předkladateli se proto doporučuje zvážit a v důvodové zprávě vysvětlit, zda je na místě vypustit podmínku dodržení 

požadavků energetické účinnosti i v případě stavebních úprav ve smyslu § 2 písm. b) bodu 4 nařízení vlády č. 284/2011 

Sb., a to zejména s přihlédnutím k tomu, že směrnice 2018/844, kterou se mění směrnice 2010/31 o energetické 

náročnosti budov a směrnice 2012/27 o energetické účinnosti, zavazuje členské státy mj. k podpoře transformace 

stávajících budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Akceptováno. Text odůvodnění v tomto bodě bude znít následovně: "Podmínka v odstavci 1 písm. l) se navrhuje vypustit, neboť od 1. ledna 2020 je na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o 

energetické náročnosti budov požadováno, aby byly veškeré projekty novostaveb budovami s téměř nulovou spotřebou energie, a to s odkazem na ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. zákona o hospodaření energií v 

platném znění. Totéž platí také u stavebních úprav, a to s odkazem na ustanovení § 7 odst. 2 téhož zákona, kde je stanoveno, že je požadováno splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni 

pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu. Splnění podmínky, která byla v původním znění nařízení požadována by tedy pro žadatele 

znamenalo mnohem přísnější kritéria, než která jsou požadována zákonem.". Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

Vypořádání připomínek 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 peněžních 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTKP8MJP)



5 MSP Čl. I a III, § 1 Z S účinností ode dne 1. června tohoto roku došlo zákonem č. 113/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním 

fondu rozvoje bydlení a další související zákony, ke změně Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic. 

Upozorňujeme, že uvedená skutečnost není předloženým návrhem nařízení vlády reflektována, když návrh ponechává stávající 

úpravu § 1 nařízení vlády č. 284/2011 Sb. a § 1 nařízení vlády č. 136/2018 Sb., 

jež, zjednodušeně řečeno, zakládá věcnou příslušnost Státního fondu rozvoje bydlení, a nikoliv Státního fondu podpory investic. 

Absenci změny v označení příslušného fondu lze přitom považovat za nevhodnou s ohledem na skutečnost, že zákon č. 113/2020 

Sb. neobsahuje přechodné ustanovení, podle něhož by se měl Státním fondem podpory investic nadále rozumět i Státní fond 

rozvoje bydlení. Navržená úprava tudíž zakládá rozpor mezi § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f) zákona č. 211/2000 Sb. a shora 

vypočtenými nařízeními vlády.   

Požadujeme proto upravit předmětná nařízení vlády způsobem, jež bude reflektovat změnu názvu Státního fondu rozvoje bydlení 

na Státní fond podpory investic. 

Akceptováno. Do normativního textu obou nařízení vlády budou nově zapracovány první dva novelizační body, které obsahují změnu názvu Fondu (název nařízení vlády a § 1). Úvodní věta nařízení vlády již nový název Fondu reflektuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

6 MSP Čl. I, bod 20 (§ 

11, odst. 3)

D Upozorňujeme, že samotné ustanovení § 7 odst. 1, na nějž návrh § 11 odst. 3 odkazuje, neobsahuje výši úrokové sazby, jíž by

měl být nesplacený úvěr úročen, nýbrž pravidlo pro její stanovení. Doporučujeme proto v návrhu § 11 odst. 3 za slovo „sazbou“ 

vložit slovo „stanovenou“.   

Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

7 MSP Čl. III, body 15 až 

17 (§ 5 odst. 2 a 

3) a 20 a 22 (§ 7 

odst. 8 a 9)

Z

Vypočtená ustanovení předpokládají snížení úrokové sazby v odvislosti od počtu dětí, vůči kterým má příjemce úvěru 

rodičovskou odpovědnost. Konstatujeme, že lze volbu výkonu rodičovské odpovědnosti jako kritéria ovlivňujícího výši úrokové 

sazby považovat  za nevhodnou z následujících důvodů:

Za prvé, podle důvodové zprávy je cílem návrhu zajistit, aby ke snížení úrokové sazby docházelo pouze ve vztahu k dětem 

mladším 15 let, „ke kterým má příjemce rodičovskou odpovědnost a které v daném obydlí pořizovaném nebo modernizovaném s 

podporou úvěru bydlí“. Upozorňujeme, že podmínka, aby dítě v obydlí rovněž bydlelo, není v návrhu nařízení vlády explicitně 

stanovena. Tuto podmínku přitom nelze dovodit ze samotného faktu, že má příjemce k dítěti rodičovskou odpovědnost, jelikož tu 

může rodič vůči dítěti mít a vykonávat rovněž v případě, kdy s dítětem nebydlí ve společné domácnosti (například v případě, kdy 

je dítě po rozvodu svěřeno do péče druhého z rodičů).   

Za druhé, navržená konstrukce by bránila ve snížení úrokové sazby v případech, kdy byl příjemce úvěru v důsledku omezení 

svéprávnosti zbaven rodičovské odpovědnosti, avšak nadále pobývá s nezletilým dítětem ve společné domácnosti. Ačkoliv jsou v 

takových případech naplněny věcné předpoklady pro snížení úroku, formální kritérium zbavení rodičovské odpovědnosti by v 

takovém případě tomuto snížení bránilo.

Za třetí, není zřejmé, jakým způsobem by měla být uvedená ustanovení aplikována ve vztahu k § 8 odst. 3 písm. a) a b) návrhu. 

Uvedená ustanovení předpokládají, že důvodem pro převzetí úvěru je trvalá péče o nezletilé dítě, nikoliv však výkon rodičovské 

odpovědnosti ve vztahu k tomuto dítěti. Je proto sporné, zda by v případě převzetí úvěru podle § 8 odst. 3 mělo dojít rovněž ke 

snížení výše úvěru, či nikoliv. 

Za čtvrté, není zřejmé, zda by ke snížení úvěru mělo dojít rovněž v případech, kdy je úvěr poskytnut žadateli z důvodu, že žadatel 

žije v manželství ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády, k dítěti, jež žije s manželi ve společné domácnosti, však vykonává 

rodičovskou odpovědnost pouze druhý z manželů (typicky v případech, kdy žadatel bude „nevlastním rodičem“ dítěte). 

S ohledem na shora předestřené nejasnosti považujeme užití institutu rodičovské odpovědnosti v daném kontextu za nevhodné. 

Požadujeme proto shora uvedená ustanovení upravit tak, aby kritériem rozhodným pro snížení výše úroku nebyla skutečnost, že 

příjemce vykonává k dítěti rodičovskou odpovědnost, nýbrž že nezletilé dítě trvale žije s příjemcem ve společné domácnosti, 

resp. že příjemce o nezletilé dítě trvale pečuje. 

Akceptováno. Ustanovení budou znít následovně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

§ 5

(2) Úroková sazba se stanovuje ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě,  o které příjemce trvale pečuje, které nedovršilo 15 let a 

které s příjemcem trvale bydlí v obydlí, nejméně však ve výši 1 % ročně. Úroková sazba je fixní vždy po dobu 5 let. Po uplynutí 5 let se stanoví nová výše úrokové sazby ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou 

republiku platné k tomuto dni snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě, o které příjemce trvale pečuje, které nedovršilo 15 let a které s příjemcem trvale bydlí v obydlí, nejméně však ve výši 1 % ročně. 

 

(3) Fond na žádost příjemce úvěru stanoví novou úrokovou sazbu podle odstavce 2 před uplynutím doby 5 let, a to v  případě, kdy příjemce trvale pečuje o dítě podle odstavce 2 v době trvání pětileté fixace podle odstavce 2.

§ 7

(8) Je-li úvěr poskytován na pořízení obydlí, Fond na žádost příjemce sníží v  případě, že příjemce trvale pečuje o dítě podle § 5 odst. 2 v době od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru do ukončení jeho splácení, nesplacený 

zůstatek jistiny úvěru o částku 30 000 Kč za každé dítě, nejvýše však do výše nesplacené jistiny ke dni podání této žádosti.

 

(9) Byl-li úvěr poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí úvěru uzavřené před 1. lednem 2021, Fond na žádost příjemce sníží nesplacený zůstatek na jistině o 20 000 Kč za každé dítě podle § 5 odst. 2, a to bez ohledu na to, za 

jakým účelem byl úvěr poskytnut. 

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

8 MSP Čl. III, bod 24 (§ 

8 odst. 3)

D
V důsledku navržené změny § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 136/2018 Sb. má v případech, kdy nabyvatel vlastnického práva k 

obydlí ve smyslu § 2 písm. a) návrhu nařízení vlády splňuje podmínky podle shora uvedeného ustanovení, nově docházet ze 

zákona k přechodu povinnosti splácet úvěr na nabyvatele vlastnického práva k obydlí. Uvedenou změnu považujeme za 

nevhodnou a neodůvodněnou, jelikož k převodu povinnosti ex lege bude moci dojít 

i v případech, kdy nabyvatel nemovité věci s převzetím úvěru, resp. převzetím dluhu, nesouhlasí, případně o jejich existenci ani 

neví. 

Doporučujeme proto ponechat stávající konstrukci, podle níž k převzetí úvěru dochází pouze v případě souhlasu nabyvatele 

vlastnického práva s jeho převzetím.

Neakceptováno. Podle našeho názoru došlo k nepochopení, neboť stávající text řeší souhlas Fondu s převzetím úvěru, nikoliv souhlas nabyvatele. Je zde stanovena podmínka převzetí závazku. Z tohoto důvodu je tedy tato připomínka 

neopodstatněná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

9 MSP Čl. III, bod 26 (§ 

8 odst. 5)

D
Návrhem dochází k zúžení povinnosti sjednat pojištění obydlí, na jehož pořízení byl poskytnut úvěr, toliko na případy,

kdy je předmětem pořízení rodinný dům ve smyslu § 2 písm. a) bodu 2 návrhu. Upozorňujeme, že z důvodové zprávy

k návrhu nařízení vlády není patrné, z jakého důvodu se zdá být stávající stanovení obdobné povinnosti v případě

pořízení bytu předkladateli „nadbytečné“. Stanovení dané povinnosti plní jak ve vztahu k rodinným domům, tak bytům

totožnou zajišťovací funkci. Doporučujeme proto slova „podle § 2 písm. a) bodu 2“ z návrhu bez náhrady vypustit.     

Neakceptováno. V případě družstevního podílu v bytovém domě nebo bytu v SVJ je na živelní pohromy pojištěn celý objekt. Vypuštěním by tedy došlo k duplicitě. Podmínka pojištění se váže na výstavbu rodinných domů z toho důvodu, aby tato 

výstavba nebyla prováděna rizikově (záplavové území, horší pojistitelnost, atd.) . Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

10 Jihomoravský kraj  § 3, bod 2 Z V příloze VI, str. 12, § 3, bodu 2 požadujeme doplnit text – může i v případě, pokud žadatel souběžně bude čerpat 

hypoteční úvěr na stejný předmět modernizace nebo pořízení obydlí a bude splňovat všechny podmínky pro poskytnutí 

úvěru. Zdůvodnění: s ohledem na průběžný růst cen bytů a domů, dodavatelských a stavebních prací je maximální částka na 

modernizaci bydlení ve výši 300 tis Kč a pořízení rodinného domu ve  výši 2 mil. Kč nedostatečná.

Vysvětleno. Je nutné vycházet z občanskoprávní povahy smlouvy, a tedy z toho, že co není zakázáno, je povoleno. V případě splnění dalších podmínek je souběh úvěrů v zásadě možný. Jeho výslovné uvedení je však s ohledem na výše 

uvedené podle názoru předkladatele nadbytečné. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

11 ČÚZK Čl. I, bod 9 (§ 6 

odst. 2)

D Upozorňuji, že z hlediska materiální publicity a ochrany dobré víry třetích osob vycházejících z údajů katastru nemovitostí a 

zároveň zjednodušení kontroly omezení příjemce ze strany Státního fondu rozvoje bydlení by bylo vhodné o omezeních příjemce 

uvedených v § 6 odst. 2 provést zápis do katastru nemovitostí. V úvahu přichází například zápis poznámky o omezení při 

hospodaření a nakládání s nemovitostí v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných prostředků podle § 23 odst. 2 písm. h) 

katastrálního zákona. Bez toho, aby byla tato omezení v katastru nějakým způsobem zveřejněna, nelze zajistit, aby k nim 

katastrální úřady při své přezkumné činnosti přihlížely. Doporučuji proto v § 6 případně § 10 doplnit ustanovení stanovující 

povinnost Státního fondu rozvoje bydlení podat po uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru návrh na příslušný zápis do katastru.

Neakceptováno. Máme za to, že jde o připomínku nad rámec navrhovaných změn a není nutné v návrhu nařízení toto specificky uvádět. Uvedená problematika bude vyřešena vždy ad hoc v rámci jednotlivých smluv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

V případě novelizovaného NV č. 136/2018 Sb. bude docházet ze strany Fondu k zápisu zákazu zcizení do KN podle § 8 odst. 1 tohoto nařízení (po dobu splácení úvěru). Výmaz tohoto zápisu z KN bude (zápis samozřejmě 

vázne na nemovitosti) v rámci ustanovení smlouvy o úvěru uzavřené mezi Fondem a příjemcem odpovědností samotného příjemce. V případě NV č. 284/2011 Sb. rovněž dochází k převodům vlastnického práva; v rámci tohoto 

nařízení jsou podmínky stanoveny specifičtěji. Zápis tedy bude muset znít tak, že zákaz zcizení platí po celou dobu výstavby nemovitosti (bytu) a následně je převod vlastnického práva k nemovitosti omezen po dobu splácení 

úvěru v souladu s § 6 odst. 2 písm. a) a § 6 odst. 3. NV č. 284/2011 Sb., ve znění tohoto nařízení. 

V rámci NV č. 284/2011 Sb. by Fond mohl přistoupit rovněž k zápisu zákazu zastavení v souladu s § 6 odst. 2 písm. b) a § 6 odst. 4. Fond bude mít tuto problematiku vyřešenu v rámci zástavních smluv k předmětným 

nemovitostem ad hoc, a to rovněž v případech zákazu zastavení v pořadí věřitelů pro uspokojení pohledávky v případech, kdy by tito jiní věřitelé měli být v tomto pořadí před Fondem. Tato problematika bude řešena rovněž v 

případě NV č. 136/2018 Sb. vždy ad hoc v rámci jednotlivých zástavních smluv."

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

12 ČÚZK Čl. III, § 8 D Obdobné ustanovení pak doporučuji doplnit i do § 8 nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků 

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

Neakceptováno. Viz odůvodnění k připomínce č. 11.

13 ČÚZK Čl. I, bod 10 (§ 6 

odst. 4)

D Upozorňuji, že doplnění odstavce 4 je zcela nadbytečné a doporučuji jej zrušit. 

Pro pořadí zástavních práv rozhoduje okamžik jejich vzniku, v případě věcí zapsaných ve veřejném seznamu pak podání návrhu 

na provedení zápisu (§ 1371 občanského zákoníku) a bez souhlasu zástavního věřitele jej nelze měnit. Vzhledem k tomu, že nelze 

poskytnout úvěr, vázne-li na nemovitosti zástavní právo ve prospěch třetí osoby, bude zástavní právo ve prospěch Státního fondu 

rozvoje bydlení vždy první v pořadí.

Neakceptováno. Existence zástavního práva obecně neznemožňuje poskytnutí úvěru (§ 1372 odst. 1 občanského zákoníku). Pořadí zástavních věřitelů v rámci uspokojení jejich práv je pak na jejich vzájemné dohodě. Z důvodu určité právní 

jistoty, zajištění práv a vymahatelnosti pohledávek Fondu je podle názoru předkladatele vhodné specificky stanovit, že při existenci dalšího zástavního věřitele bude Fond vždy první v pořadí.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

14 ÚVČR KML ZZ RIA Obecně Z ZZ RIA jako celek působí nepřehledně, její zpracování místy odporuje Obecným zásadám RIA a těžko může sloužit jako 

srozumitelný podklad pro politické rozhodnutí. Velmi složitě se hledá vazba mezi popisem problému, stanovenými cíli a návrhem 

variant. Text obsahuje množství zbytných informací, či informace předkládané nejsou dostatečně provázány s řešeným 

problémem (týká se zejména prezentovaných tabulek a jejich vazby na text), naopak některé klíčové informace zcela chybí. 

Žádáme o přestrukturování textu, tak aby jednotlivé části obsahově odpovídaly příslušným kapitolám dle Obecných zásad RIA. 

Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

15 ÚVČR KML ZZ RIA Důvod 

předložení a cíl

D V případě tématu nájemních bytů se vychází převážně z dat z roku 2011, přičemž z popisu není zřejmé, jaký problém se řeší, jak 

se situace změnila a co by měl být cílovým stavem. Doporučujeme v tomto ohledu o vyjasnění.

Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

16 ÚVČR KML ZZ RIA Důvod 

předložení a cíl

D Doporučujeme sjednocení textu s doprovodnými tabulkami včetně odkazů na správné tabulky (např. odkaz na tabulku č. 20 místo 

na č. 11 nebo odkaz na tabulku č. 13).

Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTKP8MJP)



17 ÚVČR KML ZZ RIA Důvod 

předložení a cíl

D V případě popisu cílového stavu doporučujeme zaměřit se na požadovaný stav. Dopady případných variant k jeho dosažení 

doporučujeme zařadit do části návrhu variant řešení. Variantně se píše o různé věkové hranici pro uznání podpory, což přitom 

dále není nijak v návrhu variant rozpracováváno. 

Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

18 ÚVČR KML ZZ RIA Návrh 

variant řešení

D Doporučujeme přehled podmínek stávající podpory mladých a přehled základních parametrů stávající podpory na výstavbu 

nájemních bytů uvést v popisu existujícího stavu. V popisu variant lze shrnout nejdůležitější parametry, případně se odkázat na 

popis stávajícího stavu. 

Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

19 ÚVČR KML ZZ RIA 

Vyhodnocení 

nákladů a přínosů

D Dle odhadu předkladatele na základě dotazů mezi potenciálními žadateli se předpokládá, že po upravení podmínek se zvýší 

zájem o program Nájemní domy o 30 % (přičemž dosavadní zájem byl 200 mil. Kč ročně). Z údajů uvedených v tabulce č. 19 

však toto navýšení není zřejmé (1 mld. za 5 let). Doporučujeme v tomto ohledu o sjednocení či vyjasnění. 

Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

20 ÚVČR KML ZZ RIA 

Vyhodnocení 

nákladů a přínosů

D Doporučujeme vyjasnit, podle jakých kritérií jsou hodnoceny dopady do dílčích oblastí. Není zřejmé, proč např. varianta 2 

(ukončení podpor) má uváděny negativní dopady na vlastnická práva nebo na veřejné finance. Rovněž není jasné zdůvodnění 

dopadů na trh s byty, kde podpora může způsobovat tržní distorze a působit vytěsňovacím efektem. 

Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

21 ÚVČR KML ZZ RIA 

Vyhodnocení 

nákladů a přínosů

D Doporučujeme zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s akty práva Evropské unie uvádět v odůvodnění nikoliv v ZZ RIA. Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

22 ÚVČR KML ZZ RIA 

Implementace 

doporučené 

varianty a 

vyhodnocování

D Doporučujeme ponechat pouze informace spojené s implementací a vynucováním navrhované varianty. Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

23 ÚVČR KML ZZ RIA Přezkum 

účinnosti regulace

Z Žádáme o doplnění bližší konkretizace indikátorů přezkumu. Není zřejmé, jaké cíle budou považovány za úspěšné zavedení 

regulace a jaké hodnoty cílů za cíle neúspěšně zavedené a neefektivní regulace.

Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

24 MZE Čl. I a III, obecně 

k názvu Fondu

D Upozorňujeme, že současné znění nařízení vlády č. 284/2011 Sb. a nařízení vlády č. 136/2018 Sb. neodpovídá účinnému znění 

zákona, k jehož provedení byla nařízení vlády vydána. Poslední novela zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic 

(zákon č. 113/2020 Sb.) obsahovala změnu názvu fondu a jakkoli změna názvu zákona není standardním legislativním postupem, 

upravila v tomto smyslu také název zákona.

Názvy prováděcích předpisů, úvodní věty i úvodní ustanovení však tuto změnu nereflektují a takový stav může být pro adresáty 

normy matoucí.

Máme za to, že v takovém případě by bylo vhodnější vydat nařízení vlády nově a uvést výše uvedené do souladu s účinnou 

zákonnou úpravou. 

Minimálně však doporučujeme doplnit návrhy změn názvu prováděcích předpisů úvodních vět i úvodních ustanovení daných 

nařízení vlády do předloženého návrhu nařízení vlády, aby bylo znění těchto předpisů do budoucna v souladu s textem zákona. 

Částečně akceptováno. Do normativního textu obou nařízení vlády budou nově zapracovány první dva novelizační body, které obsahují změnu názvu Fondu (název nařízení vlády a § 1). Úvodní věta nařízení vlády již nový název Fondu reflektuje. 

Potřeba většího počtu novelizačních bodů vyplynula až v průběhu zpracovávání návrhu. V době přípravy Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 se jevilo jako dostatečné řešit danou problematiku novelou obou nařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

25 MZE Čl. I, body 21 a 

22 (§ 11)

D Doporučujeme v textu předloženého nařízení vlády spojit některé novelizační body, které obsahují změny stejných ustanovení, 

příp. tyto změny spolu souvisejí, např. část první, body 21. a 22.

Neakceptováno. Z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti byly změny zapracovány do samostatných novelizačních bodů. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

26 MZE Čl. III, body 8 a 9 

(§ 4), body 27 a 

28 (§ 8)

D Doporučujeme v textu předloženého nařízení vlády spojit některé novelizační body, které obsahují změny stejných ustanovení, 

příp. tyto změny spolu souvisejí, např. část druhá, body 8. a 9., 27. a 28.

Neakceptováno. Z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti byly změny zapracovány do samostatných novelizačních bodů. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

27 MZE Odůvodnění, čl. I, 

bod 11

D V odůvodnění k části první, bodu 11 je nesprávně uveden odkaz na odůvodnění jiného bodu. Akceptováno. Odůvonění bude upraveno v souladu s připomínkou. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.    

28 MF Obecně Z Obecně k oběma novelám - požadujeme vydání nových nařízení vlády. Novelu původních nařízení vlády nepovažujeme za 

vhodnou z hlediska počtu navrhovaných změn (v nařízeních, která mají okolo 10 paragrafů se navrhuje více než 20 změn). Navíc 

zákonem č. 113/2020 Sb. došlo ke změně názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic a tato změna by 

podle našeho názoru měla být zohledněna v textu obou nařízení.

Částečně akceptováno. 1. Potřeba většího počtu novelizačních bodů vyplynula až v průběhu zpracovávání návrhu. V době přípravy Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 se jevilo jako dostatečné řešit danou problematiku novelou obou nařízení. Je 

nutné zde zdůraznit, že v případě nových NV by byl problém se zakomponováním přechodných ustanovení, která mají pro Fond v současné chvíli zásadní význam.    2. Do normativního textu obou nařízení vlády budou nově 

zapracovány první dva novelizační body, které obsahují změnu názvu Fondu (název nařízení vlády a § 1). Úvodní věta nařízení vlády již nový název Fondu reflektuje. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno. 

K čl. II: 

V případě novelizace § 4 se jedná o nápravu právní nejistoty související se zněním § 6 odst. 4 NV č. 284/2011 Sb., ve znění před nabytím účinnosti tohoto nařízení vlády. Tato náprava navíc, za jasně stanovených podmínek nově 

umožňuje zatížení nemovitosti zástavním právem po dobu výstavby, což je úprava k dobru příjemci úvěru, který může účel poskytnutí úvěru (výstavbu) dofinancovat se zajištěním zástavním právem z jiných zdrojů. Tato náprava 

rovněž zvyšuje pravděpodobnost konečné realizace podpořeného projektu, což zvyšuje návratnost poskytnutých prostředků ve prospěch Fondu a zefektivňuje hospodaření Fondu. V případě § 5, který upravuje nakládání s 

nájemními byty, se v případě novelizace odst. 4 jedná o odstranění právně závadného a nežádoucího stavu, kdy příslušná osoba v podobě nájemníka nájemního bytu může žádat o prodloužení nájemního vztahu prakticky ihned po 

uzavření stávající nájemní smlouvy a postačí, pokud dané podmínky pro její prodloužení splňuje ke dni podání této žádosti. Vzhledem k tomu, že teoreticky od podání této žádosti do dne, kdy bude nájemní vztah prakticky 

prodloužen, mohou uplynout téměř dva roky, je bezpochyby splnění těchto podmínek k tomuto dni pro samotné prodloužení tohoto vztahu irelevantní. Pro zajištění relevantnosti takto stanovených podmínek bylo nutno jasně 

stanovit časové rozpětí, kdy bude splnění těchto podmínek prokázáno. V tomto případě předkladatel zvolil lhůtu od tří do jednoho měsíce před tímto zamýšleným prodloužením, a to jednak na základě toho, že objektivně 

očekává, že v případě prokázání skutečností podle § 5 odst. 1 budou tyto skutečnosti (vzhledem k jejich charakteru) platit rovněž v den ukončení původní nájemní smlouvy, a dále z důvodu praktických zkušeností Fondu s tím, 

kolik času od podání žádosti o prodloužení nájmu potřebuje příjemce úvěru k tomu, aby toto prodloužení řádně administrativně zajistil. V případě § 5 odst. 7 dochází rovněž k odstranění relativní právní nejistoty, kdy mohly v 

praxi vznikat nejasnosti ohledně výkladu tohoto ustanovení. Tyto nejasnosti se mohly týkat zejména situace, kdy nebyla nájemní smlouva uzavřena s osobou uvedenou v § 5 odst. 1 písm. a), nicméně tato osoba by i tak v bytě 

bydlela. Ačkoliv tento odstavec konkretizoval způsob, jakým se bude rozhodný příjem zjišťovat, nepamatoval právě na to, že ne vždy musí být  nájemní smlouva uzavřena s osobou uvedenou v § 5 odst. 1 písm. a). Tato 

novelizace jasně stanovuje, že tato pravidla pro zjišťování rozhodného příjmu se použijí vždy, když bude podle tohoto nařízení důvod tyto příjmy zjistit. Je nutné zde zdůraznit, že v případě novelizace § 5 míří tato změna pouze 

na nájemní vztahy, které budou vznikat ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. V případě novelizace § 6 odst. 1 a 2 (znění po nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády) materiálně podmínky pro nakládání s nájemními byty 

nemění. Odstavce 3 a 4 pak jen stanovují specifické podmínky pro udělení souhlasu s převodem vlastnického práva a se zatížením zástavním právem. Ani tyto odstavce materiálně podmínky nakládání s nájemními byty nemění, 

pouze v normativním textu závazně upřesňují, kdy bude souhlas udělen. Ani zde se nejedná o pravou retroaktivitu, neboť tyto podmínky jsou závazné pro úkony, které budou učiněny až po nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. 

V případě úpravy přepočtu úrokové sazby podle § 7 odst. 3 NV č. 284/2011 Sb., ve znění účinném po nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se jedná opět pouze o nápravu právní nejistoty, která vznikala nejednoznačným 

výkladem původního ustanovení. Zejména zde byly výkladové nejasnosti ohledně toho, k jakému dni se má vztahovat zjištění bonity příjemce úvěru pro účely stanovení příslušné rizikové přirážky. I zde platí, že tato úprava bude 

v praxi účinná ve vztahu k úkonům, které budou smluvní strany smlouvy o úvěru činit až po nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. Úprava odstoupení od smlouvy má za účel nápravu právního stavu, kdy dochází obecně ze strany 

příjemců podpory Fondu ke zneužívání benevolentní úpravy pravidel pro odstoupení od smluv, kdy je možné, aby příjemce opakovaně vyčkával s prodlením se dvěma měsíčními splátkami těsně před uplynutím třicetidenní lhůty 

a až na jejím konci splátky uhradil. Toto dramaticky zvyšuje náklady na administraci úvěrů (zasílání upomínek a náklady na pracovní sílu). K této úpravě tedy bylo přistoupeno z hlediska zefektivnění procesu vymáhání dlužných 

pohledávek a z hlediska nutnosti zachovat postup řádného hospodáře a principy 3E. I zde platí, že toto pravidlo bude v praxi mít účinky na právní vztahy až po nabytí účinnosti tohoto NV. 

Obecně lze k tomuto článku konstatovat, že ani jeden z jeho bodů nezpůsobuje účinky, které by bylo možno považovat za pravou retroaktivitu. V případě retroaktivity nepravé, která je v tomto článku zastoupena, lze na základě 

rozhodnutí ÚS ČR Pl. ÚS 21/96 konstatovat její obecnou přípustnost.                                                                                                                                                                                            

K čl. IV: 

Ustanovení čl. IV, které se věnuje úrokové sazbě po dobu přerušení splácení jistiny, jde k dobru příjemci podpory. V tomto případě navíc nastanou vždy účinky tohoto ustanovení na práva a povinnosti vyplývající ze smluv 

uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády až poté, co toto nařízení vlády nabude účinnosti.  Ohledně dalších podmínek splácení úvěru došlo v rámci § 8 odst. 3 k nápravě nejednoznačného ustanovení, a to z 

toho důvodu, že pokud bude docházet k přechodu vlastnického práva k předmětu úvěru, je souhlas Fondu s tímto přechodem irelevantní. V rámci novelizace spočívající v doplnění ustanovení na konci odstavce 3, dochází ke 

změně k dobru příjemce úvěru, resp. k dobru nabyvatele, který tímto automaticky splňuje podmínky pro příjemce úvěru podle § 3 tohoto novelizovaného NV.  Novelizace v podobě úpravy úrokové sazby pro nabyvatele za 

podmínek stanovených nově v § 8 odst. 4 sice míří k tíži případného nabyvatele, nicméně souvisí s úpravou novelizovaného odst. 3 a navíc míří výhradně do budoucnosti; jedná se tedy nanejvýše o nepravou retroaktivitu. 

Novelizace, která je provedena v § 8 odst. 5 nepřináší materiálně žádné změny, kromě uvolnění podmínek vzhledem k úpravě nutnosti pojištění nemovitostí (rozsah omezen jen na určitou skupinu nemovitostí). Tato změna tedy 

míří k dobru příjemce podpory.  Úprava zesplatnění obsažená v § 8 odst. 7 nařízení vlády č. 136/2018 Sb. má za účel nápravu právního stavu, kdy dochází obecně ze strany příjemců podpory Fondu ke zneužívání benevolentní 

úpravy pravidel pro odstoupení od smluv (zesplatnění), kdy je možné, aby příjemce opakovaně vyčkával s prodlením se dvěma měsíčními splátkami těsně před uplynutím třicetidenní lhůty a až na jejím konci splátky uhradil. Toto 

dramaticky zvyšuje náklady na administraci úvěrů (zasílání upomínek a náklady na pracovní sílu). K této úpravě tedy bylo přistoupeno z hlediska zefektivnění procesu vymáhání dlužných pohledávek a z hlediska nutnosti 

zachovat postup řádného hospodáře a principy 3E. I zde platí, že toto pravidlo bude v praxi mít účinky na právní vztahy až po nabytí účinnosti tohoto NV. 

Obecně lze k tomuto článku konstatovat, že ani jeden z jeho bodů nezpůsobuje účinky, které by bylo možno považovat za pravou retroaktivitu. V případě retroaktivity nepravé, která je v tomto článku zastoupena, lze na základě 

rozhodnutí ÚS ČR Pl. ÚS 21/96 konstatovat její obecnou přípustnost. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno. 

Vysvětleno.K přechodným ustanovením - uvedená přechodná ustanovení považujeme za retroaktivní, neboť zasahují do již uzavřených 

vztahů, přičemž podle našeho názoru může jít o zásahy, která omezují práva žadatelů jako jedné ze smluvních stran. 

Doporučujeme úpravu přehodnotit a případně provést rozbor retroaktivity v  odůvodnění k přechodným ustanovením.

DČl. II a IVMF29

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTKP8MJP)



30 MHMP Čl. I, bod 2 (§ 4) D Doporučujeme větu „Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písmena j) až m).“ nahradit větou „Dosavadní písmena j) až n) 

se označují jako písmena i) až m).“

Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

31 MHMP Čl. III, bod 2 (§ 2 

písm. a))

D Doporučujeme za slova „na konci“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. f) a odst. 9 Legislativních pravidel vlády, vložit slovo 

„textu“.

Neakceptováno. Obrat "na konci textu" vyjadřuje skutečnost, že určité slovo se doplňuje před znaménko. V daném případě tento způsob vyjádření nelze zvolit. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

32 MHMP Čl. III, bod 4 (§ 2 

písm. b))

D Doporučujeme slovo „doplňují“, v souladu s čl. 58 odst. 6 písm. e) Legislativních pravidel vlády, nahradit slovem „vkládají“. Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

33 MHMP Čl. III, bod 6 (§ 3 

odst. 5)

D Doporučujeme slovo „doplňuje“, v souladu s čl. 58 odst. 6 písm. d) Legislativních pravidel vlády, nahradit slovem „vkládá“. Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

34 MHMP Čl. III, bod 11 (§ 

5 odst. 1)

D Doporučujeme slova „V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 1 a 2 a v § 5 odst. 1 písm. c)“ nahradit slovy „V § 5 odst. 1 písm. b) bodech 1 

a 2 a písm. c)“.

Částečně akceptováno. Část ustanovení bude znít: "V § 5 odst. 1 písm. b) bodech 1 a 2 a v § 5 odst. 1 písm. c)". Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

35 MHMP Čl. III, body 14 a 

16 (§ 5 odst. 2)

D Doporučujeme slovo „třetí“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovem „poslední“. Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

36 MPO Čl. I, úvodní věta D K úvodní větě, část první - název zákona č. 211/2000 Sb., na základě jehož zmocnění je nařízení vydáváno, je nutno upravit (s 

účinností od 1. 6. 2020 se již nejedná o Státní fond podpory bydlení, ale o Státní fond podpory investic). Zároveň doporučujeme 

změnit i název nařízení vlády č. 284/2011 Sb.

Akceptováno. Do normativního textu obou nařízení vlády budou nově zapracovány první dva novelizační body, které obsahují změnu názvu Fondu (název nařízení vlády a § 1). Úvodní věta nařízení vlády již nový název Fondu reflektuje. 

Potřeba většího počtu novelizačních bodů vyplynula až v průběhu zpracovávání návrhu. V době přípravy Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 se jevilo jako dostatečné řešit danou problematiku novelou obou nařízení. 

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

37 MPO Čl. I, bod 5 (§ 4) D

K novelizačnímu bodu 5, část první  - za slovo „doplňují“ doporučujeme vložit chybějící slovo „se“.

Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

38 MPO Čl. I, § 4 a 6 D K § 4 a 6, část první - nad rámec návrhu navrhujeme zvážit, zda by podmínky poskytnutí a použití úvěru neměly být rozšířeny o 

podmínku nezatížení pozemku, bytu a budovy právy třetích osob, pokud by se jednalo o takové zatížení, které by mohlo vést ke 

zmaření účelu poskytnutí úvěru.

Neakceptováno.      Připomínka je nad rámec navrhované úpravy. Máme za to, že návrh řeší zástavní práva dostatečně. SFPI samozřejmě provádí kontrolu existujících věcných břemen na daných nemovitostech a tento stav a jejich vliv na poskytnutí 

dané podpory posuzuje ad hoc. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

39 MPO Čl. I, body 8 až 

11 (§ 6)

D  K novelizačním bodům 8 až 11, část první - máme za to, že by bylo vhodné v ustanovení § 6 upravujícím podmínky pro 

nakládání s nájemními byty zakotvit jako podmínku zajištění plnění účelu, pro který byl úvěr poskytnut, po celou dobu existence 

nemovité věci. Jedině tak je možné zabránit poklesu nájemního bytového fondu a zmaření peněžních prostředků vynaložených ze 

státního rozpočtu na jeho vybudování (o tomto negativním trendu a cíli předkládaného nařízení vlády hovoří předkladatel v 

obecné části důvodové zprávy na str. 10). 

Neakceptováno. Připomínka je nad rámec navrhované úpravy. Vázací doba je odvozena od doby splácení úvěru, která je nejméně 10 let. Vzhledem k úvěrové formě financování by případné omezení formou plnění funkce po dobu životnosti 

stavby bylo výrazně limitujícím prvkem pro investory s předpokladem poklesu zájmu. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

40 MPO Čl. I, bod 17 (§ 9) D K novelizačnímu bodu 17, část první - navrhujeme zvážit, zda je nutné, aby žadatel dokládal Fondu doklad o vlastnickém právu, 

jestliže se jedná o údaj, který je zjistitelný z veřejně přístupného informačního systému. Domníváme se, že i v případě doložení 

výpisu z katastru nemovitostí musí Fond ověřovat, zda doložené skutečnosti jsou stále aktuální a pravdivé.

Akceptováno. Z ustanovení § 9 odst. 3 bude vypuštěno písmeno a). Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

41 MPO Čl. I, bod 19 (§ 

9), odůvodnění

D K novelizačnímu bodu 19, část první - doporučujeme důkladně zvážit, zda bude skutečně dostatečně zajištěna kvalita 

prováděných stavebních prací, když je z návrhu vypouštěn požadavek týkající se systému řízení jejich jakosti. Doporučujeme v 

uvedeném smyslu doplnit text důvodové zprávy (pouhý odkaz na ustanovení stavebního zákona považujeme za nedostatečný).

Neakceptováno. Tato forma úpravy byla konzultována se zájmovými uskupeními. V minulosti docházelo také k situaci, kdy dodavatel stavby odstoupil od smlouvy a k dispozici nebyl jiný dodavatel s ISO. Stavba se pak neuskutečnila. 

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

42 MPO Čl. I, bod 20 (§ 

11)

D  K novelizačnímu bodu 20, část první - doporučujeme posoudit, zda by v případě nedodržení podmínek stanovených smlouvou o 

úvěru neměl být příjemce úvěru povinen uhradit Fondu úrok tržní, nikoliv úrok jakkoliv zvýhodněný.

Vysvětleno. V tomto případě nebude příjemce dále zvýhodněn snížením úrokové sazby. Pokud však nedojde k odstoupení od smlouvy, bude úročení probíhat dál v souladu s uzavřenou smlouvou a tímto nařízením. Vypořádání bylo 

připomínkovým místem odsouhlaseno.

43 MPO Čl. I, bod 22 (§ 

11)

D K novelizačnímu bodu 22, část první - slova „alespoň třikrát“ doporučujeme vypustit a text písmene b) přeformulovat tak, aby 

bylo zřejmé, že se ustanovení týká prodlení úhrady 3 po sobě jdoucích měsíčních splátek.

Neakceptováno. Navrhovaná změna by měnila smysl ustanovení. Úmyslem tohoto ustanovení bylo napravit nežádoucí a nehospodárný stav v případě vymáhání pohledávek Fondu (viz odůvodnění přechodných ustanovení). Vypořádání bylo 

připomínkovým místem odsouhlaseno.

44 MPO Čl. II D

K čl. II, část první - text přechodného ustanovení je nutné doplnit tak, aby bylo zřejmé, podle kterého ustanovení § 7 nařízení 

vlády č. 284/2011 Sb. se má postupovat.

Akceptováno. Za text "§ 7" budou doplněna slova "odst. 3 věty poslední " . Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

45 MPO Čl. III, úvodní 

věta

D

K části druhé - vzhledem k tomu, že s účinností od 1. 6. 2020 byl Státní fond podpory bydlení přejmenován na Státní fond 

podpory investic, doporučujeme změnit název nařízení vlády č. 136/2018 Sb.

Akceptováno. Do normativního textu obou nařízení vlády budou nově zapracovány první dva novelizační body, které obsahují změnu názvu Fondu (název nařízení vlády a § 1). Úvodní věta nařízení vlády již nový název Fondu reflektuje. 

Potřeba většího počtu novelizačních bodů vyplynula až v průběhu zpracovávání návrhu. V době přípravy Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 se jevilo jako dostatečné řešit danou problematiku novelou obou nařízení. 

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

46 MPO Čl. III, bod 5 (§ 

3)

D K novelizačnímu bodu 5, část druhá - navrhujeme zvážit, zda zvýšení věkové hranice žadatelů o podporu z 36 let na 40 let je 

skutečně žádoucí. Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že peněžní prostředky Fondu budou použity se zacílením na mladé lidi 

(viz str. 9, část Ad B obecné části důvodové zprávy) a zároveň argumentuje tím, že dochází jak k posunutí věkové hranice 

uzavírání sňatků, tak především ke zvýšení věku prvorodiček. Vzhledem k tomu, že posouvání věku mateřství má podle závěrů 

lékařů negativní důsledky, a to nejen zdravotní, ale i národohospodářské, je pak otázkou, zda by předmětné nařízení vlády mělo 

uvedený negativní trend sledovat, resp. podporovat. Dále upozorňujeme na to, že v případě rozšíření okruhu adresátů právní 

normy může nastat situace, kdy nebude mít Fond dostatek peněžních prostředků a na primárně cílené skupiny adresátů, tj. mladé 

rodiny, se podpora nedostane (ačkoliv předkladatel tvrdí, že Fond má až do r. 2023 zajištěno dostatek prostředků, zároveň počítá 

s tím, že by nelegislativním materiálem mohlo dojít k omezení okruhu adresátů - viz str. 12 první odstavec obecné části důvodové 

zprávy). 

  

Neakceptováno. Bylo zváženo a nesouhlasíme s připomínkou. Zvýšení věkové hranice je reakcí na požadavky SMOČR a opírá se o data ČSÚ. Zároveň je nutno si uvědomit prodlužující se délku průměrného věku dožití a pozdější vstup mladých 

lidí do ekonomicky aktivní části života v důsledku doby studia. Budoucí financování Fondu je samozřejmě důležité téma, nicméně nelze s ním v rámci vypořádání této připomínky kalkulovat. Vypořádání bylo připomínkovým 

místem odsouhlaseno.

47 MPO Čl. III, § 6 D K § 6, část druhá - nad rámec návrhu doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné z důvodu zamezení zmaření výdaje ze státního 

rozpočtu na pořízení nebo modernizaci obydlí zamezit prodeji obydlí (např. ze spekulativních důvodů) i po splacení úvěru, např. 

podmíněním udělení  souhlasu Fondu, příp.  zcela vyloučením zcizení po určitou dobu od splacení úvěru.

Neakceptováno. Připomínka je nad rámec navrhované úpravy. Považujeme to za narušování vlastnického práva vlastníka.  Splněním závazku (ukončením smlouvy) zaniknou vzájemná práva a povinnosti smluvních stran. Navíc udržitelnost 

programu je dlouhá již v současnosti. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

K čl. II: 

V případě novelizace § 4 se jedná o nápravu právní nejistoty související se zněním § 6 odst. 4 NV č. 284/2011 Sb., ve znění před nabytím účinnosti tohoto nařízení vlády. Tato náprava navíc, za jasně stanovených podmínek nově 

umožňuje zatížení nemovitosti zástavním právem po dobu výstavby, což je úprava k dobru příjemci úvěru, který může účel poskytnutí úvěru (výstavbu) dofinancovat se zajištěním zástavním právem z jiných zdrojů. Tato náprava 

rovněž zvyšuje pravděpodobnost konečné realizace podpořeného projektu, což zvyšuje návratnost poskytnutých prostředků ve prospěch Fondu a zefektivňuje hospodaření Fondu. V případě § 5, který upravuje nakládání s 

nájemními byty, se v případě novelizace odst. 4 jedná o odstranění právně závadného a nežádoucího stavu, kdy příslušná osoba v podobě nájemníka nájemního bytu může žádat o prodloužení nájemního vztahu prakticky ihned po 

uzavření stávající nájemní smlouvy a postačí, pokud dané podmínky pro její prodloužení splňuje ke dni podání této žádosti. Vzhledem k tomu, že teoreticky od podání této žádosti do dne, kdy bude nájemní vztah prakticky 

prodloužen, mohou uplynout téměř dva roky, je bezpochyby splnění těchto podmínek k tomuto dni pro samotné prodloužení tohoto vztahu irelevantní. Pro zajištění relevantnosti takto stanovených podmínek bylo nutno jasně 

stanovit časové rozpětí, kdy bude splnění těchto podmínek prokázáno. V tomto případě předkladatel zvolil lhůtu od tří do jednoho měsíce před tímto zamýšleným prodloužením, a to jednak na základě toho, že objektivně 

očekává, že v případě prokázání skutečností podle § 5 odst. 1 budou tyto skutečnosti (vzhledem k jejich charakteru) platit rovněž v den ukončení původní nájemní smlouvy, a dále z důvodu praktických zkušeností Fondu s tím, 

kolik času od podání žádosti o prodloužení nájmu potřebuje příjemce úvěru k tomu, aby toto prodloužení řádně administrativně zajistil. V případě § 5 odst. 7 dochází rovněž k odstranění relativní právní nejistoty, kdy mohly v 

praxi vznikat nejasnosti ohledně výkladu tohoto ustanovení. Tyto nejasnosti se mohly týkat zejména situace, kdy nebyla nájemní smlouva uzavřena s osobou uvedenou v § 5 odst. 1 písm. a), nicméně tato osoba by i tak v bytě 

bydlela. Ačkoliv tento odstavec konkretizoval způsob, jakým se bude rozhodný příjem zjišťovat, nepamatoval právě na to, že ne vždy musí být  nájemní smlouva uzavřena s osobou uvedenou v § 5 odst. 1 písm. a). Tato 

novelizace jasně stanovuje, že tato pravidla pro zjišťování rozhodného příjmu se použijí vždy, když bude podle tohoto nařízení důvod tyto příjmy zjistit. Je nutné zde zdůraznit, že v případě novelizace § 5 míří tato změna pouze 

na nájemní vztahy, které budou vznikat ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. V případě novelizace § 6 odst. 1 a 2 (znění po nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády) materiálně podmínky pro nakládání s nájemními byty 

nemění. Odstavce 3 a 4 pak jen stanovují specifické podmínky pro udělení souhlasu s převodem vlastnického práva a se zatížením zástavním právem. Ani tyto odstavce materiálně podmínky nakládání s nájemními byty nemění, 

pouze v normativním textu závazně upřesňují, kdy bude souhlas udělen. Ani zde se nejedná o pravou retroaktivitu, neboť tyto podmínky jsou závazné pro úkony, které budou učiněny až po nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. 

V případě úpravy přepočtu úrokové sazby podle § 7 odst. 3 NV č. 284/2011 Sb., ve znění účinném po nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se jedná opět pouze o nápravu právní nejistoty, která vznikala nejednoznačným 

výkladem původního ustanovení. Zejména zde byly výkladové nejasnosti ohledně toho, k jakému dni se má vztahovat zjištění bonity příjemce úvěru pro účely stanovení příslušné rizikové přirážky. I zde platí, že tato úprava bude 

v praxi účinná ve vztahu k úkonům, které budou smluvní strany smlouvy o úvěru činit až po nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. Úprava odstoupení od smlouvy má za účel nápravu právního stavu, kdy dochází obecně ze strany 

příjemců podpory Fondu ke zneužívání benevolentní úpravy pravidel pro odstoupení od smluv, kdy je možné, aby příjemce opakovaně vyčkával s prodlením se dvěma měsíčními splátkami těsně před uplynutím třicetidenní lhůty 

a až na jejím konci splátky uhradil. Toto dramaticky zvyšuje náklady na administraci úvěrů (zasílání upomínek a náklady na pracovní sílu). K této úpravě tedy bylo přistoupeno z hlediska zefektivnění procesu vymáhání dlužných 

pohledávek a z hlediska nutnosti zachovat postup řádného hospodáře a principy 3E. I zde platí, že toto pravidlo bude v praxi mít účinky na právní vztahy až po nabytí účinnosti tohoto NV. 

Obecně lze k tomuto článku konstatovat, že ani jeden z jeho bodů nezpůsobuje účinky, které by bylo možno považovat za pravou retroaktivitu. V případě retroaktivity nepravé, která je v tomto článku zastoupena, lze na základě 

rozhodnutí ÚS ČR Pl. ÚS 21/96 konstatovat její obecnou přípustnost.                                                                                                                                                                                            

K čl. IV: 

Ustanovení čl. IV, které se věnuje úrokové sazbě po dobu přerušení splácení jistiny, jde k dobru příjemci podpory. V tomto případě navíc nastanou vždy účinky tohoto ustanovení na práva a povinnosti vyplývající ze smluv 

uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády až poté, co toto nařízení vlády nabude účinnosti.  Ohledně dalších podmínek splácení úvěru došlo v rámci § 8 odst. 3 k nápravě nejednoznačného ustanovení, a to z 

toho důvodu, že pokud bude docházet k přechodu vlastnického práva k předmětu úvěru, je souhlas Fondu s tímto přechodem irelevantní. V rámci novelizace spočívající v doplnění ustanovení na konci odstavce 3, dochází ke 

změně k dobru příjemce úvěru, resp. k dobru nabyvatele, který tímto automaticky splňuje podmínky pro příjemce úvěru podle § 3 tohoto novelizovaného NV.  Novelizace v podobě úpravy úrokové sazby pro nabyvatele za 

podmínek stanovených nově v § 8 odst. 4 sice míří k tíži případného nabyvatele, nicméně souvisí s úpravou novelizovaného odst. 3 a navíc míří výhradně do budoucnosti; jedná se tedy nanejvýše o nepravou retroaktivitu. 

Novelizace, která je provedena v § 8 odst. 5 nepřináší materiálně žádné změny, kromě uvolnění podmínek vzhledem k úpravě nutnosti pojištění nemovitostí (rozsah omezen jen na určitou skupinu nemovitostí). Tato změna tedy 

míří k dobru příjemce podpory.  Úprava zesplatnění obsažená v § 8 odst. 7 nařízení vlády č. 136/2018 Sb. má za účel nápravu právního stavu, kdy dochází obecně ze strany příjemců podpory Fondu ke zneužívání benevolentní 

úpravy pravidel pro odstoupení od smluv (zesplatnění), kdy je možné, aby příjemce opakovaně vyčkával s prodlením se dvěma měsíčními splátkami těsně před uplynutím třicetidenní lhůty a až na jejím konci splátky uhradil. Toto 

dramaticky zvyšuje náklady na administraci úvěrů (zasílání upomínek a náklady na pracovní sílu). K této úpravě tedy bylo přistoupeno z hlediska zefektivnění procesu vymáhání dlužných pohledávek a z hlediska nutnosti 

zachovat postup řádného hospodáře a principy 3E. I zde platí, že toto pravidlo bude v praxi mít účinky na právní vztahy až po nabytí účinnosti tohoto NV. 

Obecně lze k tomuto článku konstatovat, že ani jeden z jeho bodů nezpůsobuje účinky, které by bylo možno považovat za pravou retroaktivitu. V případě retroaktivity nepravé, která je v tomto článku zastoupena, lze na základě 

rozhodnutí ÚS ČR Pl. ÚS 21/96 konstatovat její obecnou přípustnost. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno. 

Vysvětleno.K přechodným ustanovením - uvedená přechodná ustanovení považujeme za retroaktivní, neboť zasahují do již uzavřených 

vztahů, přičemž podle našeho názoru může jít o zásahy, která omezují práva žadatelů jako jedné ze smluvních stran. 

Doporučujeme úpravu přehodnotit a případně provést rozbor retroaktivity v  odůvodnění k přechodným ustanovením.

DČl. II a IVMF29

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTKP8MJP)



48 MPO Čl. III, bod 15 (§ 

5)

D

K novelizačnímu bodu 15, část druhá - doporučujeme vyjasnit, zda změna pojmosloví v podobě „vznik rodičovské odpovědnosti“ 

příjemce úvěru se váže k dítěti, které s příjemcem trvale žije v jedné domácnosti nebo zda není tato skutečnost jakkoliv rozhodná.

Akceptováno jinak. Ustanovení budou znít následovně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

§ 5

(2) Úroková sazba se stanovuje ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě,  o které příjemce trvale pečuje, které nedovršilo 15 let a 

které s příjemcem trvale bydlí v obydlí, nejméně však ve výši 1 % ročně. Úroková sazba je fixní vždy po dobu 5 let. Po uplynutí 5 let se stanoví nová výše úrokové sazby ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou 

republiku platné k tomuto dni snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě, o které příjemce trvale pečuje, které nedovršilo 15 let a které s příjemcem trvale bydlí v obydlí, nejméně však ve výši 1 % ročně. 

 

(3) Fond na žádost příjemce úvěru stanoví novou úrokovou sazbu podle odstavce 2 před uplynutím doby 5 let, a to v  případě, kdy příjemce trvale pečuje o dítě podle odstavce 2 v době trvání pětileté fixace podle odstavce 2.

§ 7

(8) Je-li úvěr poskytován na pořízení obydlí, Fond na žádost příjemce sníží v  případě, že příjemce trvale pečuje o dítě podle § 5 odst. 2 v době od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru do ukončení jeho splácení, nesplacený 

zůstatek jistiny úvěru o částku 30 000 Kč za každé dítě, nejvýše však do výše nesplacené jistiny ke dni podání této žádosti.

 

(9) Byl-li úvěr poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí úvěru uzavřené před 1. lednem 2021, Fond na žádost příjemce sníží nesplacený zůstatek na jistině o 20 000 Kč za každé dítě podle § 5 odst. 2, a to bez ohledu na to, za 

jakým účelem byl úvěr poskytnut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

49 MPO Čl. III, bod 18 (§ 

6)

D K novelizačnímu bodu 18, část druhá - prodloužením lhůty pro uzavření smlouvy o úvěru vyvstává otázka, zda změna, k níž 

dojde v mezidobí od zaslání výzvy Fondu k uzavření smlouvy o úvěru po její podepsání příjemcem úvěru, která by jinak vedla k 

tomu, že by Fond výzvu nezaslal, bude mít vliv na poskytnutí úvěru. Uvedenou skutečnost doporučujeme vysvětlit alespoň v 

důvodové zprávě.

  

Neakceptováno. Ověřování skutečností probíhá z velké většiny ke dni podání žádosti.  Dále pak ověřování dalších skutečností probíhá ad hoc. Podle našeho názoru nelze uvažovat o nějaké obecné rozvazovací podmínce, která by stanovila, že v 

případě změny okolnosti, ke které by došlo v průběhu této roční lhůty, a která by měla za následek nezpůsobilost příjemce, resp. to, že je výzva k uzavření smlouvy neúčinná a Fond úvěr neposkytne. Zde by bylo nebezpečí v 

jasném definování této rozvazovací podmínky. Z tohoto důvodu preferujeme řešení ad hoc. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

50 MPO Čl. III, bod 25 (§ 

8)

D K novelizačnímu bodu 25, část druhá - máme za to, že by v případě, kdy osoba nesplňuje podmínky pro poskytnutí úvěru, měla 

být povinna hradit Fondu úrok tržní, nikoliv úrok jakkoliv zvýhodněný.

  

Neakceptováno. Nelze stanovit jednotný "tržní" úrok. Každý poskytovatel úvěru si stanoví úrok podle svého uvážení, ale v rámci platné právní úpravy. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

51 MPO Čl. III, bod 28 (§ 

8)

D K novelizačnímu bodu 28, část druhá - slova „alespoň třikrát“ doporučujeme vypustit a text písmene c) přeformulovat tak, aby 

bylo zřejmé, že se ustanovení týká prodlení úhrady 3 po sobě jdoucích měsíčních splátek.

    

Neakceptováno. Navrhovaná změna by měnila smysl ustanovení. Úmyslem tohoto ustanovení bylo napravit nežádoucí a nehospodárný stav v případě vymáhání pohledávek Fondu (viz odůvodnění přechodných ustanovení). Vypořádání bylo 

připomínkovým místem odsouhlaseno.

52 MPO Obecně D Obecně - doporučujeme prověřit, zda by uvedený návrh nařízení vlády neměl být notifikován EU.     Akceptováno. Bylo prověřeno již při přípravě materiálu. Není potřeba notifikace. Navíc se jedná o novely nařízení vlády, u kterých tato otázka byla již řešena. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

53 HKČR Čl. I, obecně Z Požadujeme do textu materiálu zapracovat opatření týkající se financování víceprací (mělo by být na účet žadatele). Vícepráce 

nejsou bohužel v předloženém materiálu vůbec řešeny. Dále se domníváme, že by nařízení vlády mělo také řešit výši ekvity, 

kterou žadatel musí zajistit, například minimálně 40 % ceny stavby (konkrétní výše je k diskusi).

Neakceptováno. Připomínka jde nad rámec navrhovaných změn, nicméně  vícepráce jsou řešeny interně (v rámci smlouvy) v rámci způsobilých (uznatelných) nákladů. Ve smlouvě je stanovený alternativní (procentuální a peněžní) limit pro výši 

pokrytí výdajů. Vícepráce jdou z povahy úvěrové smlouvy za příjemcem úvěru, protože maximální výše úvěru je stanovena na základě rozpočtových nákladů a pokud dojde k jejich překročení, výše úvěru se nezvedá. Výše 

vlastních prostředků je dána konstrukcí výše úvěru, která se stanoví jako 80 %, nově 90 %, z rozpočtových nákladů nebo ceny nemovistosti. Zbývajících 20 %, resp. 10 % musí dodat žadatel ze svých zdrojů.  Vypořádání bylo 

připomínkovým místem odsouhlaseno.

54 HKČR Čl. I, § 9 Z Požadujeme ustanovení doplnit také další nutné dokumenty, které musí žadatel doplnit po předběžném vyhodnocení žádosti, viz 

níže uvedené odůvodnění.

Odůvodnění:

Pokud žadatel provádí stavbu sám, musí mít patřičná oprávnění a měl by doložit kvalifikaci pro dané typy staveb. Dále by měl 

doložit, jak je při poskytování financování obvyklé z pohledu péče řádného hospodáře financujícího subjektu, že provádí 

technický dozor investora pomocí autorizované osoby. Také by měl doložit pojistku po dobu splácení úvěru a tuto pojistku 

vinkulovat SFRB. Další případné doklady, např. údržba objektu v provozu, revize, by měl být žadatel připraven doložit na 

vyžádání SFRB. V tomto smyslu by mělo být ustanovení doplněno.

Neakceptováno. Připomínka jde nad rámec navrhovaných změn. Navíc řada uvedených povinností vychází ze stavebního zákona. To, že se žadatel chová hospodárně podle nás vychází z formy podpory a jeho spoluúčasti, kdy nepředpokládáme, 

že u úvěru by žadatel nadhodnocoval náklady, neboť by si tím navýšil i svoji spoluúčast, kdy mu proplácíme pouze 80 % z doložených faktur a v případě stavby svépomocí neproplácíme práci, kterou odvede žadatel svépomocí a 

nemá na ni fakturu. Pojištění nemovitosti musí předložit vždy a vinkulaci v případě zástavy. Toto vychází z podmínek zajištění úvěru. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

55 HKČR Čl. III, § 5 Z Domníváme se, že úvěry pro pořízení a rekonstrukci jsou příliš limitní, což může ohrozit fungování celého programu. 

Navrhujeme jejich zvýšení v odst. 1 písm. a) na 600 tis. Kč a v odst. 1 písm. c). na 2,4 mil. Kč.

Odůvodnění:

Úvěry SFRB pro modernizaci a nákup nemovitostí s nízkými limity neumožňují provést rekonstrukci tak, aby byla budova 

zařazena do kategorie energeticky úsporné budovy.

Akceptováno jinak. Zvýšení v § 5 odst. 1 písm. a) bude nejméně 50 000 Kč a nejvýše 600 000 Kč. V písmenu b) nejvýše 2 400 000 Kč a písmenu c) nejvýše 2 000 000 Kč. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

56 SÚJB Čl. I a III, obecně D Zákonem č. 113/2020 Sb. došlo ke změně názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic. Tato novela 

zákona č. 211/2000 Sb. nabyla účinnosti dne 1. 6. 2020, a proto navrhujeme, aby oba návrhy nařízení vlády onu změnu řádně 

reflektovaly v novelizačních bodech (jednak změnou předmětu úpravy v § 1 v obou nařízeních vlády a možnou změnou názvů 

obou nařízení).

Akceptováno. Do normativního textu obou nařízení vlády budou nově zapracovány první dva novelizační body, které obsahují změnu názvu Fondu (název nařízení vlády a § 1). Úvodní věta nařízení vlády již nový název Fondu reflektuje. 

Potřeba většího počtu novelizačních bodů vyplynula až v průběhu zpracovávání návrhu. V době přípravy Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 se jevilo jako dostatečné řešit danou problematiku novelou obou nařízení. 

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

57 SÚJB Čl. I, bod 2 (§ 4) D V rámci nového označení dosavadních písmen došlo k drobné nepřesnosti, a text má správně znít: „…se označují jako písmena i) 

až m).“.

Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

58 KZPS ČR Čl. III, § 5 písm. 

a) a c)

D Vidíme pozitivní dopady úvěrů pro výstavbu, modernizaci nájemních bytů, ale úvěry pro pořízení, rekonstrukci jsou limitní, a 

proto nebude program úspěšně fungovat.

Úvěry SFRB pro modernizaci a nákup nemovitostí neřeší současnou situaci, limity jsou příliš nízké na to, aby bylo možné 

provést rekonstrukci alespoň do kategorie energeticky úsporné budovy.

V NV č. 136/2018 Sb., doporučujeme: §5 písm. a) zvýšit částku ze 300 tis. Kč na 600 tis. Kč a u písm. c) zvýšit částku z 1,2 

mil. Kč na 2,4 mil. Kč.

Akceptováno jinak.         Zvýšení v § 5 odst. 1 písm. a) bude nejméně 50 000 Kč a nejvýše 600 000 Kč. V písmenu b) nejvýše 2 400 000 Kč a písmenu c) nejvýše 2 000 000 Kč. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

59 ÚVČR KOM Odůvodnění část 

III. Ad B

D Předkladatel by měl v části III. ad B odůvodnění doplnit vztah návrhu k právu EU, jelikož tvrzení, že se návrh nedotýká oblasti 

práva veřejných podpor, není pravdivé.

Akceptováno. Odůvodnění bude doplněno ve znění připomínky. Odůvodnění v této části bude znít: "Ačkoliv návrh novely přímo nezapracovávají právo EU, dotýká se jich oblast veřejných podpor právem EU upravená, zejména tyto předpisy 

EU:

- článek 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie,

- nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis („nařízení de minimis“),

- sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02)." 

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

60 ÚVČR KOM Čl. I, bod 12 (§ 7 

odst. 1)

Z Vypuštěním poznámky pod čarou č. 9 se ztratil odkaz na sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních 

sazeb (2008/C 14/02). Z odůvodnění plyne, že se v daném případě nejedná o rizikovou přirážku, ale o přirážku – marži podle 

předmětného sdělení Komise. Domnívá-me se tedy, že odkaz na sdělení byl z návrhu vypuštěn nedopatřením, požadujeme ho 

doplnit.

Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

61 ÚVČR KOM Čl. III, bod 7 (§ 3 

odst. 7)

Z Pokud by bylo předmětné ustanovení vypuštěno tak, jak je navrhováno, může dojít k situacím, kdy poskytnutí zvýhodněných 

úvěrů osobám, které budou část obydlí využívat k ekonomické činnosti, bude zakládat nedovolenou veřejnou podporu. Navíc se 

vypuštěním ustanovení z nařízení zcela ztrácí odkaz na nařízení de minimis. Požadujeme proto toto ustanovení v návrhu nařízení 

ponechat. Případně by bylo možné ho vypustit za předpokladu, že by podnikání v obydlí nebylo příjemcům úvěrů povoleno.

Akceptováno. Ustanovení bude v NV ponecháno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTKP8MJP)



62 ÚVČR KOM § 9 odst. 3 písm. 

f) NV č. 284/2011 

Sb.

D Nad rámec novely: Jsme toho názoru, že vyžadovat po žadateli čestné prohlášení o čerpání podpory za poslední 3 roky je 

neodůvodněné, jelikož podle § 3a odst. 3 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a 

o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, je povinností poskytovatele podpory malého 

rozsahu před poskytnutím podpory malého rozsahu v centrálním registru ověřit, zdali poskytnutím podpory nedojde k 

překročením limitu podpory malého rozsahu stanoveného příjemci v přímo použitelném předpisu Evropské unie. 

Akceptováno. Je pravdou, že odpovědnost je na poskytovateli a samotná povinnost předložení čestného prohlášení příjemcem nemá právní sílu poskytovatele této odpovědnosti zbavit. Připomínka jde sice nad rámec navrhovaných změn, ale 

akceptujeme a tato podmínka z NV bude vypuštěna. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

63 SMOČR Čl. I a III, obecně 

k názvu Fondu

D Od 01.06.2020 došlo ke změně názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic. V textu materiálu je nadále 

však uváděn název „Státní fond rozvoje bydlení“, případně jeho další modifikace (např. Fond). 

Navrhujeme tímto upravit znění materiálu tak, aby označení bylo v souladu se současným pojmenováním, tj. Státní fond podpory 

investic, a to v obou dotčených právních předpisech, tj. v celém materiálu.

Akceptováno. Do normativního textu obou nařízení vlády budou nově zapracovány první dva novelizační body, které obsahují změnu názvu Fondu (název nařízení vlády a § 1). Úvodní věta nařízení vlády již nový název Fondu reflektuje. 

Potřeba většího počtu novelizačních bodů vyplynula až v průběhu zpracovávání návrhu. V době přípravy Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 se jevilo jako dostatečné řešit danou problematiku novelou obou nařízení.  

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

64 SMOČR Obecně D Materiál jako celek obsahuje kolem 20 navrhovaných změn. Je tedy na zváženou, zda by (i s ohledem na nutnost opravit 

pojmosloví, jak výše uvedeno) nebylo dáno ke zvážení zrušení dosavadních obou dotčených nařízení a jejich nahrazení nařízeními 

novými. Došlo by tak ke zjednodušení a zejména zpřehlednění právní úpravy a její následné aplikace.

Navrhujeme tímto zrušit původní nařízení a nahradit je zcela novými nařízeními pro materiál jako celek.

Neakceptováno. Potřeba většího počtu novelizačních bodů vyplynula až v průběhu zpracovávání návrhu. V době přípravy Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 se jevilo jako dostatečné řešit danou problematiku novelou obou nařízení. 

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

65 SMOČR Čl. III, § 5 Z Nad rámec novely: V daném ustanovení jsou stanoveny limity pro výši úvěru bez ohledu na jakékoliv dosavadní změny na trhu, a 

to:

- nejméně 30.000 Kč a nejvýše 300.000 Kč na modernizaci obydlí,

- nejvýše 2.000.000 Kč na pořízení rodinného domu 1. výstavbou, nejvýše však 90 % skutečných nákladů na výstavbu, 2. koupí, 

nejvýše však 90 % ceny sjednané nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než  cena sjednaná, a to včetně 

ceny pozemku,

- nejvýše 1.200.000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu, nejvýše však 90 % ceny 

sjednané nebo ceny obvyklé tohoto bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu podle zákona o oceňování majetku, je-li 

nižší než cena sjednaná.

Uvedené částky dle našeho názoru plně nereflektují současné tržní ceny v jejich plné výši (a to jak za dodávku materiálu, tak i 

služeb) a proto se domníváme, že by bylo vhodné jejich navýšení min. o 20 %, tj. na částky 36.000 Kč, 360.000 Kč, 2.400.000 

Kč, 1.440.000 Kč, v pořadí dle výše uvedeného textu.

Navrhujeme navýšení uvedených částek min. o 20 %, tj. na částky 36.000 Kč, 360.000 Kč, 2.400.000 Kč, 1.440.000 Kč, v 

pořadí dle výše uvedeného textu.

Akceptováno jinak. Zvýšení v § 5 odst. 1 písm. a) bude nejméně 50 000 Kč a nejvýše 600 000 Kč. V písmenu b) nejvýše 2 400 000 Kč a písmenu c) nejvýše 2 000 000 Kč. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

66 MV Obecně, k 

označení částí

D Domníváme se, že v souladu s Legislativními pravidly vlády by označení jednotlivých částí návrhu nemělo být psáno tučným 

písmem.

Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

67 MV Čl. I, bod 2 (§ 4) D Domníváme se, že pokud se písmeno i) zrušuje, tak se dosavadní písmena j) až n) označují jako písmena i) až m), nikoli j) až m). Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

68 MV Čl. I, bod 15 (§ 8) D Dáváme ke zvážení, zda by daný novelizační bod neměl znít následovně: „V § 8 

odst. 1 a 2 se slova „referenční“ a „rizikovou“ zrušují a slovo „klienta“ se nahrazuje slovy „příjemce úvěru“.“ 

Neakceptováno. Zamýšlenou novelizační změnu lze podle našeho názoru vyjádřit oběma způsoby, avšak ponecháváme v námi navrženém znění. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

69 MV Čl. III, bod 4 (§ 2 

písm. b))

D Upozorňujeme, že v souladu s čl. 58 odst. 6 písm. d) Legislativních pravidel vlády by v textu novelizačního bodu mělo být slovo 

„doplňují“ nahrazeno slovem „vkládají“.

Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

70 MV Čl. III, bod 6 (§ 3 

odst. 5)

D Upozorňujeme, že v souladu s čl. 58 odst. 6 písm. d) Legislativních pravidel vlády by v textu novelizačního bodu mělo být slovo 

„doplňuje“ nahrazeno slovem „vkládá“.

Akceptováno. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

71 MK Obecně k názvu 

Fondu

D Upozorňujeme, že není uváděn správný název novelizovaného nařízení vlády č.  136/2018 Sb., a to jak v názvu novely, tak i ve 

všech ostatních současně předkládaných materiálech (o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou 

úvěru poskytovaného naDoplnění Odůvodnění ve vztahu k ochraně OÚ bych koncipoval takto:

1. Obecný právní rámec ochrany soukromí a osobních údajů

Akceptováno. Do normativního textu obou nařízení vlády budou nově zapracovány první dva novelizační body, které obsahují změnu názvu Fondu (název nařízení vlády a § 1). Úvodní věta nařízení vlády již nový název Fondu reflektuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

72 MŽP Čl. I, bod 18 (§ 9 

odst. 3 písm. e))

D Doporučujeme v návrhu nařízení vlády v § 9 odst. 3 písm. e) ponechat text: „a údajem o třídě energetické náročnosti“. Neakceptováno. Vzhledem k tomu, že se z NV vypouští podmínka pro poskytnutí úvěru v § 4 písm. l) je tento údaj nadbytečný.  Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

73 SMSČR Čl. I a III, obecně 

k názvu Fondu

Z S účinností ode dne 1. června tohoto roku došlo zákonem č. 113/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním 

fondu rozvoje bydlení a další související zákony, ke změně názvu Státního fondu rozvoje bydlení na nový název Státní fond 

podpory investic. Tato změna není v předloženém návrhu nařízení vlády zohledněna a z toho důvodu se vládní nařízení odkazuje 

na neexistující instituci. 

Je třeba implementaci změny názvu Státní fond rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic do předložených návrhů. 

Akceptováno. Do normativního textu obou nařízení vlády budou nově zapracovány první dva novelizační body, které obsahují změnu názvu Fondu (název nařízení vlády a § 1). Úvodní věta nařízení vlády již nový název Fondu reflektuje. 

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

74 SMSČR ZZ RIA obecně Z Závěrečná zpráva RIA není příliš přehledná a v některých částech postrádá jak strukturu, tak provazbu na cíle, kterých se má 

změnou nařízení dosáhnout. Stejně tak v případě návrhů variant chybí propojení s podstatou problému, jeho řešení a vyřešení. 

Text závěrečné zprávy je velmi nekonzistentní a doporučujeme jeho dopracování tak, aby odpovídal obecným zásadám. 

Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

75 SMSČR Čl. III, § 5 Z Změny v nařízení velmi dobře reflektují současný stav společnosti, kdy dochází ke změně   podmínek poskytování úvěru, dochází 

ke zvýšení věkové hranice. Z tohoto pohledu, by měl být aktualizován také §5 odst. 1, písm. a)  - výše úvěru a úrokové sazby by 

měla být také přizpůsobena současnému stavu a to s ohledem na aktuální ceny práce a rostoucí ceny materiálu minimálně v 

případě výše úvěru na modernizaci obydlí nejméně na 50 000 Kč a nejvýše 500 000 Kč.

Akceptováno jinak. Zvýšení v § 5 odst. 1 písm. a) bude nejméně 50 000 Kč a nejvýše 600 000 Kč. V písmenu b) nejvýše 2 400 000 Kč a písmenu c) nejvýše 2 000 000 Kč. Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

76 SMSČR Čl. III, § 5 odst. 2 

a 3, § 7 odst. 8 a 

9

Z V nařízení je nově použit termín „rodičovská povinnost“, který je však z mnoha úhlů pohledu nekoncepční a diskriminační. Takto 

nejasný a nevhodně zvolený termín by neměl ovlivňovat úrokovou sazbu. Jedná se o § 5 odst. 2 a 3 a §7 odst. 8 a 9. 

  Kromě faktu, že není vysvětleno, co přesně rodičovská povinnost znamená, podmínka nepracuje s otázkou, zda dítě v obydlí 

bydlí či ne, tedy ztrácí se absolutně důvod pro toto ustanovení, jež má vést k podpoře rodin a jejich bydlení. Navíc v případě, že 

se narodí dvojčata je § 7 odst. 8 zcela diskriminační pro tyto rodiny, oproti rodinám s jedním dítětem, neboť novela upouští od 

původního textu „za každé živě narozené nebo osvojené dítě“, tedy opět záměr propopulačního rázu má nakonec opačný dopad. 

V případě §5 navrhujeme jako rozhodné bydliště dítěte, namísto rodičovské odpovědnosti a v případě § 7 doplnění do odst. 8 „za 

každé dítě“ :  (8) Je-li úvěr poskytován na pořízení obydlí, Fond na žádost příjemce sníží za každé živě  narozené nebo osvojené 

dítě, pokud k narození nebo osvojení v případě vzniku rodičovské odpovědnosti, ke které dojde v době od uzavření smlouvy o 

poskytnutí úvěru do ukončení jeho splácení, nesplacený zůstatek jistiny úvěru o částku 30 000 Kč za každé dítě , nejvýše však do 

výše nesplacené jistiny ke dni podání této žádosti. Částka odpovídající snížení nesplaceného zůstatku jistiny se považuje za 

dotaci podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti 

orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. 

Částečně akceptováno. Ustanovení bude upraveno v souladu s připomínkou Ministerstva spravedlnosti, které ve své připomínce namítá, že rodičovská odpovědnost, jako kritérium ovlivňující výši úrokové sazby považují za nevhodnou. Ustanovení tedy  

a budou znít následovně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

§ 5

(2) Úroková sazba se stanovuje ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě,  o které příjemce trvale pečuje, které nedovršilo 15 let a 

které s příjemcem trvale bydlí v obydlí, nejméně však ve výši 1 % ročně. Úroková sazba je fixní vždy po dobu 5 let. Po uplynutí 5 let se stanoví nová výše úrokové sazby ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou 

republiku platné k tomuto dni snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě, o které příjemce trvale pečuje, které nedovršilo 15 let a které s příjemcem trvale bydlí v obydlí, nejméně však ve výši 1 % ročně. 

 

(3) Fond na žádost příjemce úvěru stanoví novou úrokovou sazbu podle odstavce 2 před uplynutím doby 5 let, a to v  případě, kdy příjemce trvale pečuje o dítě podle odstavce 2 v době trvání pětileté fixace podle odstavce 2.

§ 7

(8) Je-li úvěr poskytován na pořízení obydlí, Fond na žádost příjemce sníží v  případě, že příjemce trvale pečuje o dítě podle § 5 odst. 2 v době od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru do ukončení jeho splácení, nesplacený 

zůstatek jistiny úvěru o částku 30 000 Kč za každé dítě, nejvýše však do výše nesplacené jistiny ke dni podání této žádosti.

 

(9) Byl-li úvěr poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí úvěru uzavřené před 1. lednem 2021, Fond na žádost příjemce sníží nesplacený zůstatek na jistině o 20 000 Kč za každé dítě podle § 5 odst. 2, a to bez ohledu na to, za 

jakým účelem byl úvěr poskytnut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTKP8MJP)



77 ÚOOÚ Odůvodnění, bod 

VIII. obecné části

Z Část VIII obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné dopracovat. 

Odůvodnění:

Apriorní konstatování: „Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)“, do DPIA nepatří. Místo toho je 

nezbytné splnit podmínky článku 35 odst. 7 GDPR.

Cílem DPIA není vyhodnocovat soulad se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. U zákonů by to nemělo smysl, 

protože speciální zákon má před ZZOÚ přednost. U prováděcích předpisů platí, že primární je dodržení principů ochrany 

soukromí; není smyslem obecné části odůvodnění prováděcího předpisu vyhodnocovat soulad se všemi myslitelnými speciálními 

zákony.

Co se týká tvrzení: „Změnu nárůstu počtu subjektů údajů, jejichž osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s touto 

navrhovanou novelou nařízení vlády, nelze jednoznačně určit,“ předkladatel by měl mít rámcovou představu o dopadech regulace 

a na základě ní přibližně (řádově) kvantifikovat změnu počtu subjektů údajů.

Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Odůvodnění ve vztahu k ochraně osobních údajů bude koncipováno takto:

1. Obecný právní rámec ochrany soukromí a osobních údajů

Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje žadatelů o úvěr a příjemců úvěru a osob poskytujících zajištění bude Fond zpracovávat v 

rámci úkolů prováděných ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. 

Fond bude v rámci poskytování úvěrů dle tohoto nařízení zpracovávat osobní údaje subjektů údajů zejména v případě poskytování úvěrů podle nařízení vlády č. 136/2018 Sb., ve znění tohoto nařízení. Provedení posouzení vlivu 

se tak bude týkat zejména těch ustanovení tohoto nařízení, která mění NV č. 136/2018. V rámci tohoto nařízení pak bude Fond obecně zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu a při 

výkonu veřejné moci pro následující účely: 

a) posouzení a vyhodnocení žádostí žadatelů o získání úvěrů, 

b) příprava, uzavření, plnění a změny smlouvy o poskytnutí úvěru,

c) určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Fondu včetně vymáhání pohledávek, 

d) veřejnosprávní kontrola klientů ve věci plnění podmínek uzavřených smluv, 

e) spolupráce Fondu s orgány dohledu, 

f) poskytování součinnosti orgánům státní správy, 

g) zajištění vnitřních potřeb Fondu v oblasti bezpečnosti, kontroly, auditu a archivace, 

h) evidence poskytování obecných informací příjemcům k předmětné formě podpory na základě jejich žádosti. 

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

i. V rámci účelu uzavírání úvěrových smluv (zejména pro účely NV č. 136/2018 Sb., ve znění tohoto nařízení) budou zachovány již zpracovávané kategorie osobních údajů, které Fond zpracovával před nabytím účinnosti tohoto 

nařízení. Jedná se zejména o:

a) jméno (popř. jména) subjektu údajů, 

b) příjmení subjektu údajů, 

c) adresa trvalého pobytu subjektu údajů, 

d) datum a místo narození subjektu údajů, 

e) rodné číslo subjektu údajů, 

f) státní občanství subjektu údajů,

g) další kontaktní údaje subjektu údajů – zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka atd.

ii. V rámci účelu posouzení a vyhodnocení žádostí žadatelů o poskytnutí úvěru podle tohoto nařízení budou primárně zpracovány následující kategorie osobních údajů:

a) zaměstnání/povolání subjektu údajů,

b) údaje o příjmech a závazcích subjektu údajů, jejich výše a zdroj příjmů, 

c) údaj o beztrestnosti subjektu údajů podle tohoto nařízení,

d) údaje o subjektu údajů z centrální evidence exekucí, 

e) údaje o subjektu údajů z insolvenčního rejstříku včetně případné delikvence,

f) informace o obdobné podpoře poskytnuté v minulosti (viz § 3 NV č. 136/2018),

g) informace o subjektu údajů z centrální evidence dotací, 

h) identifikace vlastněných nemovitostí subjektem údajů,

i) rodinný stav (včetně údajů o počtu dětí – viz dále, příp. identifikační údaje manžela nebo manželky), 

j) informace, zda byla žádost subjektu údajů o poskytnutí úvěru vyřízena jako úspěšná nebo neúspěšná (z jakého důvodu),

k) další údaje poskytnuté žadatelem, které jsou nutné pro prokázání schopnosti žadatele úvěr splácet.

iii. V rámci účelu uplatňování právních nároků Fondu včetně vymáhání pohledávek vzniklých na základě poskytnutých úvěrů podle tohoto nařízení budou primárně zpracovány následující kategorie osobních údajů:

a) údaje o plnění smlouvy uzavřené Fondem se subjekty údajů,

b) typ a číslo uzavřené smlouvy, 

c) výše poskytnutého úvěru, 

d) datum a výše jednotlivých provedených splátek, 

e) evidovaný a vymáhaný dluh, 

f) údaje o přihlášené pohledávce, 

g) způsob a průběh vymáhání dluhu,

h) aktuální údaje o subjektu údajů z insolvenčního rejstříku včetně případné delikvence.

Osobní údaje z kategorií uvedených v podbodu i. mohou být zpracovány rovněž v rámci účelů uvedených v podbodech ii a iii Osobní údaje z kategorií uvedených v podbodu ii. mohou být zpracovány rovněž v rámci účelů 

uvedených v podbodu iii. Všechny kategorie osobních údajů uvedené v rámci podbodů i až iii pak mohou být zpracovávány Fondem pro ostatní účely uvedené v bodu 1 této kapitoly (VII.). Na určení zákonnosti, způsobu, účelu a 

rozsahu zpracování těchto osobních údajů se oproti programům, které již Fond provádí, nic nemění. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím bodu 3.

3. Závěry posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

V rámci tohoto nařízení dochází ke změně v podobě navýšení nejvyššího přípustného věku žadatele z 36 na 40 let. Vzhledem k tomu, že počet ženatých mužů a vdaných žen na základě Věkového složení obyvatel podle pohlaví a 

rodinného stavu k 31. 12. 2019 (zveřejněno ČSÚ) má stoupající tendenci až do zhruba 44. roku života, lze očekávat, že toto navýšení věkové hranice bude mít větší dopad, než by se mohlo zdát na základě prostého poměru 

přidaných čtyř let k již existujícímu věkovému rozpětí žadatelů. Minimálně z toho důvodu, že potenciálních žadatelů se ve věkových skupinách od 36 do 40 let věku nachází více, než v rámci ostatních způsobilých věkových 

skupin (v praxi od zhruba 24 let, kde začíná spodní věková hranice příjemců úvěrů Fondu, do současného limitu v podobě 36 let věku). Z tohoto porovnání zjistíme, že ve věkové skupině od 36 do 40 let věku se nachází zhruba 

60 % počtu způsobilých žadatelů podle úpravy účinné před nabytím účinnosti tohoto nařízení. Je potřeba zde samozřejmě dodat, že toto číslo bude částečně zkresleno žadateli podle § 3 odst. 1 písm. b) NV č. 136/2018. Je však 

potřeba dodat, že žadatelé, kteří samostatně pečují o dítě tvoří téměř marginální menšinu příjemců úvěru. Jelikož je maximální věk pro doplacení hypotéky u většiny bank nastaven na 70 let, je 40 let věku reálná hranice, kdy 

nedochází ani u bank k znevýhodnění případného příjemce (zejména v podobě kratší doby splácení a tím pádem logicky vyšší měsíční splátky). Z tohoto pohledu tedy nelze očekávat od žadatelů mezi 36 a 40 lety věku poměrně 

vyšší zájem o poskytnutí úvěru Fondu. Ze struktury žadatelů o úvěr podle NV č. 136/2018 však vyplývá, že počet žadatelů v rámci věkových skupin směrem k hornímu limitu věku stoupá, lze tedy očekávat, že reálný nárůst 

bude někde mezi 70 a 80 % počtu aktuálních žadatelů podle úpravy účinné před nabytím účinnosti tohoto nařízení.

Vzhledem k závěrům uvedeným v této kapitole dojde ve vztahu k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů k rozšíření zpracování osobních údajů o žadatele, resp. příjemce úvěru podle tohoto nařízení. Jelikož budou příjemci 

prostředků podle tohoto nařízení, kterým se mění NV č. 136/2018 a 284/2011 Sb. právnické i fyzické osoby, je potřeba se zaměřit zejména na změnu NV č. 136/2018 Sb. Ačkoliv podle výše uvedených prognóz lze nárůst počtu 

subjektů údajů – žadatelů o úvěr podle NV č. 136/2018 Sb., ve znění tohoto nařízení, poměrově odhadnout na 70 - 80 %, nelze celkový nárůst žadatelů nebo příjemců úvěru přesně určit.

V rámci zjištění bonity žadatele je Fond oprávněn odeslat žadateli výzvu, aby doložil další doklady nutné pro prokázání schopnosti úvěr splácet. Tento rozsah zpracování však koresponduje s rozsahem u již existujících programů 

Fondu (resp. u stávajících programů podle NV č. 136/2018 a 284/2011, na základě kterého je nastavena bezpečnost zpracování osobních údajů a hodnocení rizik v rámci Fondu. Pro účely uvedené v bodu 1 této kapitoly je 

nezbytné zpracovávat osobní údaje v rozsahu kategorií uvedených v bodu 2 této kapitoly. Fond poskytuje prostředky ve veřejném zájmu. Při poskytování prostředků je Fond povinen dodržovat pravidla poskytování veřejných 

prostředků vyplývající z právního řádu České republiky. Pro účely zajištění návratnosti prostředků je nutno posoudit bonitu žadatele, se kterým bude za účelem poskytnutí prostředků a zajištění návratnosti prostředků uzavřena 

smlouva; pro tyto a další související účely dle bodu 1 této kapitoly je nutno zpracovávat osobní údaje v rozsahu dle bodu 2 této kapitoly. Zákonným titulem, který zastřešuje uvedené účely, je plnění úkolů prováděných ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Pro zajištění účelů ve veřejném zájmu bude Fond oprávněn zpracovat údaje uvedené v bodu 2 této kapitoly v podobě rovněž opakovaného nahlížení, vyhledávání a následného 

shromažďování uvedených údajů za účelem zajištění přesnosti a integrity předmětných osobních údajů. Periodicita obnovení bude v těchto případech zajištěna formou přírůstkové aktualizace dat. V případě, kdy by došlo k 

omezení kategorií zpracovávaných osobních údajů dle bodu 2 této kapitoly, nebyly by zajištěny výše uvedené účely. V tomto případě tedy rozsah kategorizace zpracovávaných osobních údajů naplňuje zásadu minimalizace údajů 

dle čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR. Lze shrnout, že z výše uvedeného vyplývá naplnění všech zásad zpracování osobních údajů dle čl. 5 GDPR.

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

politiky Fondu atd., nebo v samotném výkonu nebo kontrole technických a organizačních opatření, např. v podobě kontrol pověřence pro ochranu osobních údajů Fondu.

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

- vnější hrozby,

- technické hrozby,

- systémové hrozby,

- lidský faktor.

Celková míra rizika je následně vyhodnocena na základě hodnoty aktiva, zranitelnosti aktiva a pravděpodobnosti hrozby. Na základě tohoto vyhodnocení nebyla v rámci poslední provedené analýzy rizik vyhodnocena žádná rizika 

nad stanovenou akceptovatelnou mírou. V případě zvýšených rizik byla přijata technická a organizační opatření s konkrétními kontrolními mechanismy, které – v kombinaci s aplikací praktických procesních opatření – od jejich 

zavedení přispívají ke snižování míry rizika.

Vliv nabytí účinnosti tohoto nařízení a následného poskytování prostředků je z hlediska dopadů na analýzu rizik nezanedbatelný, a to zejména z důvodu navýšení počtu subjektů údajů. Z hlediska již existujícího a fungujícího 

nastavení opatření pro zabezpečení ochrany osobních údajů (viz výše) ale nebude problém zajistit bezpečnost a ochranu zpracování osobních údajů i po tomto navýšení. Pro tyto účely ale bude nutné, aby se navýšení počtu 

subjektů údajů promítlo do analýzy rizik prováděné každoročně na Fondu. V rámci nabytí účinnosti tohoto nařízení pak nedojde k přijetí žádných specifických protiopatření, kromě těch, které budou vyhodnoceny na základě 

analýzy rizik na straně aktiv nesoucích osobní údaje (z pohledu navýšení – nebo postupného budoucího navyšování počtu subjektu údajů). V procesu ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci poskytování prostředků podle 

tohoto nařízení budou obecně aplikovány záruky zabezpečení ochrany osobních údajů, které již v prostředí Fondu existují.

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

Veškerá práva subjektů údajů Fondu budou zaručena rovněž žadatelům a příjemcům úvěru podle tohoto nařízení.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTKP8MJP)



   

Odůvodnění, bod 

VIII. obecné části

Z Část VIII obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné dopracovat. 

Odůvodnění:

Apriorní konstatování: „Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)“, do DPIA nepatří. Místo toho je 

nezbytné splnit podmínky článku 35 odst. 7 GDPR.

Cílem DPIA není vyhodnocovat soulad se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. U zákonů by to nemělo smysl, 

protože speciální zákon má před ZZOÚ přednost. U prováděcích předpisů platí, že primární je dodržení principů ochrany 

soukromí; není smyslem obecné části odůvodnění prováděcího předpisu vyhodnocovat soulad se všemi myslitelnými speciálními 

zákony.

Co se týká tvrzení: „Změnu nárůstu počtu subjektů údajů, jejichž osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s touto 

navrhovanou novelou nařízení vlády, nelze jednoznačně určit,“ předkladatel by měl mít rámcovou představu o dopadech regulace 

a na základě ní přibližně (řádově) kvantifikovat změnu počtu subjektů údajů.

Akceptováno.

Vypořádání bylo připomínkovým místem odsouhlaseno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Odůvodnění ve vztahu k ochraně osobních údajů bude koncipováno takto:

1. Obecný právní rámec ochrany soukromí a osobních údajů

Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje žadatelů o úvěr a příjemců úvěru a osob poskytujících zajištění bude Fond zpracovávat v 

rámci úkolů prováděných ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. 

Fond bude v rámci poskytování úvěrů dle tohoto nařízení zpracovávat osobní údaje subjektů údajů zejména v případě poskytování úvěrů podle nařízení vlády č. 136/2018 Sb., ve znění tohoto nařízení. Provedení posouzení vlivu 

se tak bude týkat zejména těch ustanovení tohoto nařízení, která mění NV č. 136/2018. V rámci tohoto nařízení pak bude Fond obecně zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu a při 

výkonu veřejné moci pro následující účely: 

a) posouzení a vyhodnocení žádostí žadatelů o získání úvěrů, 

b) příprava, uzavření, plnění a změny smlouvy o poskytnutí úvěru,

c) určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Fondu včetně vymáhání pohledávek, 

d) veřejnosprávní kontrola klientů ve věci plnění podmínek uzavřených smluv, 

e) spolupráce Fondu s orgány dohledu, 

f) poskytování součinnosti orgánům státní správy, 

g) zajištění vnitřních potřeb Fondu v oblasti bezpečnosti, kontroly, auditu a archivace, 

h) evidence poskytování obecných informací příjemcům k předmětné formě podpory na základě jejich žádosti. 

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

i. V rámci účelu uzavírání úvěrových smluv (zejména pro účely NV č. 136/2018 Sb., ve znění tohoto nařízení) budou zachovány již zpracovávané kategorie osobních údajů, které Fond zpracovával před nabytím účinnosti tohoto 

nařízení. Jedná se zejména o:

a) jméno (popř. jména) subjektu údajů, 

b) příjmení subjektu údajů, 

c) adresa trvalého pobytu subjektu údajů, 

d) datum a místo narození subjektu údajů, 

e) rodné číslo subjektu údajů, 

f) státní občanství subjektu údajů,

g) další kontaktní údaje subjektu údajů – zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka atd.

ii. V rámci účelu posouzení a vyhodnocení žádostí žadatelů o poskytnutí úvěru podle tohoto nařízení budou primárně zpracovány následující kategorie osobních údajů:

a) zaměstnání/povolání subjektu údajů,

b) údaje o příjmech a závazcích subjektu údajů, jejich výše a zdroj příjmů, 

c) údaj o beztrestnosti subjektu údajů podle tohoto nařízení,

d) údaje o subjektu údajů z centrální evidence exekucí, 

e) údaje o subjektu údajů z insolvenčního rejstříku včetně případné delikvence,

f) informace o obdobné podpoře poskytnuté v minulosti (viz § 3 NV č. 136/2018),

g) informace o subjektu údajů z centrální evidence dotací, 

h) identifikace vlastněných nemovitostí subjektem údajů,

i) rodinný stav (včetně údajů o počtu dětí – viz dále, příp. identifikační údaje manžela nebo manželky), 

j) informace, zda byla žádost subjektu údajů o poskytnutí úvěru vyřízena jako úspěšná nebo neúspěšná (z jakého důvodu),

k) další údaje poskytnuté žadatelem, které jsou nutné pro prokázání schopnosti žadatele úvěr splácet.

iii. V rámci účelu uplatňování právních nároků Fondu včetně vymáhání pohledávek vzniklých na základě poskytnutých úvěrů podle tohoto nařízení budou primárně zpracovány následující kategorie osobních údajů:

a) údaje o plnění smlouvy uzavřené Fondem se subjekty údajů,

b) typ a číslo uzavřené smlouvy, 

c) výše poskytnutého úvěru, 

d) datum a výše jednotlivých provedených splátek, 

e) evidovaný a vymáhaný dluh, 

f) údaje o přihlášené pohledávce, 

g) způsob a průběh vymáhání dluhu,

h) aktuální údaje o subjektu údajů z insolvenčního rejstříku včetně případné delikvence.

Osobní údaje z kategorií uvedených v podbodu i. mohou být zpracovány rovněž v rámci účelů uvedených v podbodech ii a iii Osobní údaje z kategorií uvedených v podbodu ii. mohou být zpracovány rovněž v rámci účelů 

uvedených v podbodu iii. Všechny kategorie osobních údajů uvedené v rámci podbodů i až iii pak mohou být zpracovávány Fondem pro ostatní účely uvedené v bodu 1 této kapitoly (VII.). Na určení zákonnosti, způsobu, účelu a 

rozsahu zpracování těchto osobních údajů se oproti programům, které již Fond provádí, nic nemění. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím bodu 3.

3. Závěry posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

V rámci tohoto nařízení dochází ke změně v podobě navýšení nejvyššího přípustného věku žadatele z 36 na 40 let. Vzhledem k tomu, že počet ženatých mužů a vdaných žen na základě Věkového složení obyvatel podle pohlaví a 

rodinného stavu k 31. 12. 2019 (zveřejněno ČSÚ) má stoupající tendenci až do zhruba 44. roku života, lze očekávat, že toto navýšení věkové hranice bude mít větší dopad, než by se mohlo zdát na základě prostého poměru 

přidaných čtyř let k již existujícímu věkovému rozpětí žadatelů. Minimálně z toho důvodu, že potenciálních žadatelů se ve věkových skupinách od 36 do 40 let věku nachází více, než v rámci ostatních způsobilých věkových 

skupin (v praxi od zhruba 24 let, kde začíná spodní věková hranice příjemců úvěrů Fondu, do současného limitu v podobě 36 let věku). Z tohoto porovnání zjistíme, že ve věkové skupině od 36 do 40 let věku se nachází zhruba 

60 % počtu způsobilých žadatelů podle úpravy účinné před nabytím účinnosti tohoto nařízení. Je potřeba zde samozřejmě dodat, že toto číslo bude částečně zkresleno žadateli podle § 3 odst. 1 písm. b) NV č. 136/2018. Je však 

potřeba dodat, že žadatelé, kteří samostatně pečují o dítě tvoří téměř marginální menšinu příjemců úvěru. Jelikož je maximální věk pro doplacení hypotéky u většiny bank nastaven na 70 let, je 40 let věku reálná hranice, kdy 

nedochází ani u bank k znevýhodnění případného příjemce (zejména v podobě kratší doby splácení a tím pádem logicky vyšší měsíční splátky). Z tohoto pohledu tedy nelze očekávat od žadatelů mezi 36 a 40 lety věku poměrně 

vyšší zájem o poskytnutí úvěru Fondu. Ze struktury žadatelů o úvěr podle NV č. 136/2018 však vyplývá, že počet žadatelů v rámci věkových skupin směrem k hornímu limitu věku stoupá, lze tedy očekávat, že reálný nárůst 

bude někde mezi 70 a 80 % počtu aktuálních žadatelů podle úpravy účinné před nabytím účinnosti tohoto nařízení.

Vzhledem k závěrům uvedeným v této kapitole dojde ve vztahu k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů k rozšíření zpracování osobních údajů o žadatele, resp. příjemce úvěru podle tohoto nařízení. Jelikož budou příjemci 

prostředků podle tohoto nařízení, kterým se mění NV č. 136/2018 a 284/2011 Sb. právnické i fyzické osoby, je potřeba se zaměřit zejména na změnu NV č. 136/2018 Sb. Ačkoliv podle výše uvedených prognóz lze nárůst počtu 

subjektů údajů – žadatelů o úvěr podle NV č. 136/2018 Sb., ve znění tohoto nařízení, poměrově odhadnout na 70 - 80 %, nelze celkový nárůst žadatelů nebo příjemců úvěru přesně určit.

V rámci zjištění bonity žadatele je Fond oprávněn odeslat žadateli výzvu, aby doložil další doklady nutné pro prokázání schopnosti úvěr splácet. Tento rozsah zpracování však koresponduje s rozsahem u již existujících programů 

Fondu (resp. u stávajících programů podle NV č. 136/2018 a 284/2011, na základě kterého je nastavena bezpečnost zpracování osobních údajů a hodnocení rizik v rámci Fondu. Pro účely uvedené v bodu 1 této kapitoly je 

nezbytné zpracovávat osobní údaje v rozsahu kategorií uvedených v bodu 2 této kapitoly. Fond poskytuje prostředky ve veřejném zájmu. Při poskytování prostředků je Fond povinen dodržovat pravidla poskytování veřejných 

prostředků vyplývající z právního řádu České republiky. Pro účely zajištění návratnosti prostředků je nutno posoudit bonitu žadatele, se kterým bude za účelem poskytnutí prostředků a zajištění návratnosti prostředků uzavřena 

smlouva; pro tyto a další související účely dle bodu 1 této kapitoly je nutno zpracovávat osobní údaje v rozsahu dle bodu 2 této kapitoly. Zákonným titulem, který zastřešuje uvedené účely, je plnění úkolů prováděných ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Pro zajištění účelů ve veřejném zájmu bude Fond oprávněn zpracovat údaje uvedené v bodu 2 této kapitoly v podobě rovněž opakovaného nahlížení, vyhledávání a následného 

shromažďování uvedených údajů za účelem zajištění přesnosti a integrity předmětných osobních údajů. Periodicita obnovení bude v těchto případech zajištěna formou přírůstkové aktualizace dat. V případě, kdy by došlo k 

omezení kategorií zpracovávaných osobních údajů dle bodu 2 této kapitoly, nebyly by zajištěny výše uvedené účely. V tomto případě tedy rozsah kategorizace zpracovávaných osobních údajů naplňuje zásadu minimalizace údajů 

dle čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR. Lze shrnout, že z výše uvedeného vyplývá naplnění všech zásad zpracování osobních údajů dle čl. 5 GDPR.

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

politiky Fondu atd., nebo v samotném výkonu nebo kontrole technických a organizačních opatření, např. v podobě kontrol pověřence pro ochranu osobních údajů Fondu.

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

- vnější hrozby,

- technické hrozby,

- systémové hrozby,

- lidský faktor.

Celková míra rizika je následně vyhodnocena na základě hodnoty aktiva, zranitelnosti aktiva a pravděpodobnosti hrozby. Na základě tohoto vyhodnocení nebyla v rámci poslední provedené analýzy rizik vyhodnocena žádná rizika 

nad stanovenou akceptovatelnou mírou. V případě zvýšených rizik byla přijata technická a organizační opatření s konkrétními kontrolními mechanismy, které – v kombinaci s aplikací praktických procesních opatření – od jejich 

zavedení přispívají ke snižování míry rizika.

Vliv nabytí účinnosti tohoto nařízení a následného poskytování prostředků je z hlediska dopadů na analýzu rizik nezanedbatelný, a to zejména z důvodu navýšení počtu subjektů údajů. Z hlediska již existujícího a fungujícího 

nastavení opatření pro zabezpečení ochrany osobních údajů (viz výše) ale nebude problém zajistit bezpečnost a ochranu zpracování osobních údajů i po tomto navýšení. Pro tyto účely ale bude nutné, aby se navýšení počtu 

subjektů údajů promítlo do analýzy rizik prováděné každoročně na Fondu. V rámci nabytí účinnosti tohoto nařízení pak nedojde k přijetí žádných specifických protiopatření, kromě těch, které budou vyhodnoceny na základě 

analýzy rizik na straně aktiv nesoucích osobní údaje (z pohledu navýšení – nebo postupného budoucího navyšování počtu subjektu údajů). V procesu ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci poskytování prostředků podle 

tohoto nařízení budou obecně aplikovány záruky zabezpečení ochrany osobních údajů, které již v prostředí Fondu existují.

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

Veškerá práva subjektů údajů Fondu budou zaručena rovněž žadatelům a příjemcům úvěru podle tohoto nařízení.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTKP8MJP)


