
481/2000 Sb. 
 

NA�ÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne 4. prosince 2000 
 

o použití prost�edk� Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí �ásti náklad� 
spojených s výstavbou byt� 

 
Zm�na: 294/2001 Sb. 
Zm�na: 141/2002 Sb. 
Zm�na: 145/2003 Sb. 
Zm�na: 303/2005 Sb. 
  
 Vláda na�izuje podle § 9 zákona �. 211/2000 Sb. , o Státním fondu rozvoje bydlení a o 
zm�n� zákona �. 171/1991 Sb. , o p�sobnosti orgán� �eské republiky ve v�cech p�evod� majetku 
státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, k 
provedení § 3 odst. 1 písm. c) tohoto zákona : 
 

§ 1 
 

P�edm�t úpravy 
 

 Toto na�ízení upravuje rozsah a podmínky poskytování dotací obcím z prost�edk� Státního 
fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") na podporu výstavby nájemních byt�. 
  

§ 2 
 

Vymezení pojm� 
 

 V tomto na�ízení se rozumí  
a) nájemním bytem byt ur�ený k uspokojování bytových pot�eb ob�an� formou nájmu bytu, v�etn� bytu 
zvláštního ur�ení1) a bytu v dom� zvláštního ur�ení, 2) jsou-li tyto byty v bytovém dom�, který 
je stavbou pro bydlení, ve které p�evažuje funkce bydlení, s výjimkou stavby pro bydlení, která 
svým stavebním uspo�ádáním odpovídá požadavku na rodinné bydlení, v níž je více než polovina 
podlahové plochy místností a prostor� ur�ena k bydlení a má nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 
nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, 3) 
  
b) bytem zvláštního ur�ení byt zvláš� upravený pro ubytování zdravotn� postižených osob, 1) 
  
c) bytem v dom� zvláštního ur�ení byt v dom� s pe�ovatelskou službou nebo v dom� s komplexním 
za�ízením pro zdravotn� postižené ob�any, 2) 
  
d) výstavbou1. výstavba bytového domu s nájemními byty [písmeno a)], 
2. zm�na stavby, kterou vznikne nový nájemní byt z prostor nezp�sobilých pro bydlení, pokud tyto 
prostory nikdy bytem nebyly, nebo z prostor sloužících k jiným ú�el�m než bydlení, nebo 
3. nástavba, p�dní vestavba nebo p�ístavba, pokud jí vznikne nový nájemní byt. 
  

§ 3 
 

Podmínky pro získání dotace 
 

 Dotaci lze poskytnout obci, na jejímž území se provádí výstavba nájemních byt� ve 
vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce, jsou-li spln�ny tyto podmínky:  
a) obec má schválený územní plán. Pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve vlastnictví 
nebo spoluvlastnictví obce. Je-li výstavba provád�na zm�nou stavby, nástavbou, p�dní vestavbou 
nebo p�ístavbou, musí být budova ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce, 
  
b) dodavatel stavby bude vybrán v souladu s právními p�edpisy o zadávání ve�ejných zakázek, 
  
c) nájemné z nájemních byt� po�ízených s dotací nesmí být po dobu 20 let od pravomocného 
rozhodnutí o kolaudaci stavby (dále jen "kolaudace") stanoveno vyšší než v�cn� usm�r�ované 
nájemné podle zvláštního právního p�edpisu, 
  
d) obec nep�evede po dobu 20 let od kolaudace vlastnictví budovy ani bytu nebo nebytového 
prostoru podle zákona o vlastnictví byt� 4) na jinou osobu, a to ani spoluvlastnický podíl, 
  
e) po dobu 20 let od kolaudace nesmí být provedena zm�na užívání nájemního bytu k jiným ú�el�m 
než k bydlení a po tuto dobu musí být nájemní byt užíván právem nájmu, 
  



f) jde-li o budovu s 15 a více nájemními byty, musí nejmén� 5 % nájemních byt�, a to vždy alespo� 
1 nájemní byt, spl�ovat požadavky stanovené zvláštním právním p�edpisem, který ur�uje obecné 
technické podmínky zabezpe�ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
5) ; vysloví-li s tím ministr pro místní rozvoj na základ� písemné a zd�vodn�né žádosti obce 
souhlas, mohou p�i výstavb� 100 a více byt� v rámci jedné investi�ní akce být byty spl�ující 
podmínky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace umíst�ny v jednotlivých 
budovách nerovnom�rn�, jestliže podíl t�chto byt� na celkovém po�tu všech byt� stav�ných obcí s 
dotací podle tohoto na�ízení dosahuje nejmén� 5 % a jestliže v každé budov� je umíst�n alespo� 1 
takový byt, p�i�emž v žádné budov� podíl t�chto byt� nep�esahuje jednu t�etinu po�tu všech byt� v 
budov�, 
  
g) rozhodnutí o kolaudaci nabude právní moci nejdéle do 3 let od data poskytnutí dotace, 
  
h) dotace je žádána na výstavbu nájemních byt�, která bude zahájena nejdéle do konce roku 2002, 
pokud byla žádost o dotaci podána u Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu podpory 
výstavby nájemních byt� a technické infrastruktury nebo v rámci Programu podpory výstavby dom� s 
pe�ovatelskou službou, a pokud takto podané žádosti nebylo vyhov�no. 
  

§ 4 
 

Výše dotace 
 

 (1) Dotaci lze poskytnout do výše 50 % celkových náklad� na výstavbu bytu, a to nejvýše do  
a) 320 000 K� na jeden byt, pokud v písmenech b) až e) není stanoveno jinak, 
  
b) 370 000 K� na jeden byt vzniklý rekonstrukcí bývalého vojenského objektu, 
  
c) 400 000 K�, jedná-li se o výstavbu bytu na nezainvestovaném území, kde je nutno sou�asn� 
vybudovat technickou infrastrukturu, 
  
d) 500 000 K� na jeden byt zvláštního ur�ení, 1) 
  
e) 700 000 K� na jeden byt v dom� zvláštního ur�ení. 2) 
  
 (2) U bytu zvláštního ur�ení, bytu v dom� zvláštního ur�ení a bytu vzniklého rekonstrukcí 
bývalého vojenského objektu m�že dotace ve výši podle odstavce 1 písm. b), d) a e) �init více než 
50 % náklad� na jeho výstavbu. 
  

§ 5 
 

Postup p�i poskytování dotace 
 

 (1) Dotaci lze poskytnout obci na základ� písemné žádosti podané u Fondu. 
  
 (2) K písemné žádosti obec p�ikládá  
a) jde-li o novou výstavbu, údaj o schváleném územním plánu obce nebo územn� plánovacím podkladu 
jej nahrazujícím, 
  
b) pravomocné stavební povolení, 
  
c) výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemku, na n�mž má být výstavba provád�na, 
  
d) prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá závazky po dob� splatnosti ve vztahu 
ke státnímu rozpo�tu a státním fond�m, 
  
e) výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví budovy, pokud se výstavba provádí zm�nou stavby, 
nástavbou, p�dní vestavbou nebo p�ístavbou, 
  
f) smlouvu o sdružení, provádí-li výstavbu ve vzájemné spolupráci dva nebo více investor�. 
  

§ 6 
 

 Poskytování dotace podle tohoto na�ízení musí být v souladu se zvláštním zákonem 
upravujícím postup p�i posuzování slu�itelnosti ve�ejné podpory se závazky vyplývajícími z 
Evropské dohody zakládající p�idružení mezi �eskou republikou na jedné stran� a Evropskými 
spole�enstvími a jejich �lenskými státy na stran� druhé. 6) 
  

§ 7 
 

Kontrola a sankce 
 



 Pro kontrolu dodržování podmínek �erpání dotace podle tohoto na�ízení a uplatn�ní sankcí 
p�i neoprávn�ném použití nebo zadržení dotace platí zvláštní právní p�edpis. 7) 
  

§ 7a 
 

P�echodná ustanovení 
 

 (1) K ú�el�m stanoveným tímto na�ízením lze poskytnout dotaci i na výstavbu nájemních 
byt�, která byla zahájena po 1. lednu 2003, pokud 
  
a) žádost byla podána Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci Programu podpory výstavby nájemních 
byt� a technické infrastruktury nebo v rámci Programu podpory výstavby dom� s pe�ovatelskou 
službou nejpozd�ji do 31. prosince 2002, 
  
b) o poskytnutí dotace na základ� žádosti podané podle písmene a) rozhodl Fond nejpozd�ji do 31. 
prosince 2003, 
  
c) nájemné z nájemního bytu, na který byla poskytnuta dotace, není vyšší než sou�in po�izovací 
ceny bytu a m�sí�ního koeficientu 0,00333; takto stanovené nájemné m�že obec každoro�n� k 1. 
�ervenci, nejd�íve však po 12 m�sících, upravit mírou inflace vyjád�enou p�ír�stkem pr�m�rného 
indexu spot�ebitelských cen za 12 m�síc� posledního kalendá�ního roku proti pr�m�ru 12 m�síc� 
p�edposledního kalendá�ního roku a zve�ejn�nou �eským statistickým ú�adem; po�izovací cenou bytu 
se rozumí cena zjišt�ná podle zvláštního právního p�edpisu, 8) 
  
d) obec, která žádá o dotaci, spl�uje i ostatní podmínky stanovené v tomto na�ízení, s výjimkou 
podmínky stanovené v § 3 písm. h) týkající se termínu zahájení výstavby. 
  
 (2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b), c) a d) lze poskytnout dotaci na výstavbu 
byt� v domech s pe�ovatelskou službou také obci, která byla postižena povodn�mi v roce 2002, 
pokud žádost byla podána nejpozd�ji do 31. prosince 2002 u Fondu. 
  

§ 8 
 

 Toto na�ízení nabývá ú�innosti dnem vyhlášení. 
 

P�edseda vlády: 
 

Ing. Zeman v. r. 
 

Ministr pro místní rozvoj: 
 

Ing. Lachnit, CSc. v. r. 
 

____________________ 
  
1) § 9 zákona �. 102/1992 Sb. , kterým se upravují n�které otázky související s vydáním zákona �. 509/1991 Sb., 
kterým se m�ní, dopl�uje a upravuje ob�anský zákoník. 
  
2) § 10 zákona �. 102/1992 Sb. 
  
3) § 3 písm. c) vyhlášky �. 137/1998 Sb. , o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
  
4) Zákon �. 72/1994 Sb. , kterým se upravují n�které spoluvlastnické vztahy k budovám a vlastnické vztahy k 
byt�m a nebytovým prostor�m a dopl�ují n�které zákony (zákon o vlastnictví byt�), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
5) Vyhláška �. 174/1994 Sb. , kterou se stanoví obecné technické podmínky zabezpe�ující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
  
6) Zákon �. 59/2000 Sb. , o ve�ejné podpo�e. 
  
7) § 30 zákona �. 576/1990 Sb. , o pravidlech hospoda�ení s rozpo�tovými prost�edky �eské republiky a obcí v 
�eské republice (rozpo�tová pravidla republiky). 
  
8) § 2 odst. 3 písm. a) zákona �. 151/1997 Sb., o oce�ování majetku a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o 
oce�ování majetku). 


