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1 Úvod 

 

Rok 1989 přinesl rozsáhlé změny v mnoha oblastech života a celou řadu nových možností. 

Došlo k rozsáhlé přeměně bytového fondu, která se dotkla bytových domů ve vlastnictví státu 

a také bytových družstev. Mnoho let velká část obyvatel bydlela ve státních a později 

v obecních bytech. Nájemníci těchto bytů nebyli zvyklí se o ně starat a jen čekali, až dané 

problémy někdo vyřeší. Až do roku 1990 byl bytový fond ve vlastnictví státu a byl spravován 

rozpočtovými organizacemi. Zhruba 21 % bytového fondu vlastnilo bytové družstvo, které 

zajišťovalo výstavbu, správu a obnovu bytového fondu. Dost velká část družstevního fondu 

byla opravována a podporována státem.  

 

V druhé polovině 90. let došlo k rozsáhlému prodeji bytového fondu měst a obcí bytovým 

družstvům, založeným stávajícími nájemníky bytových jednotek. Tímto vzniklo v České 

republice více než třicet tisíc nových bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. 

Členové BD a SVJ měli minimální zkušenosti v představenstvech a výborech. Společenství a 

bytové družstvo vzniklo především z potřeby zajistit levné nájemní bydlení pro střední a nižší 

příjmové skupiny obyvatelstva. 

 

Prvním krokem privatizace státního bytového fondu byl převod bytového fondu a pozemků, 

tvořících s nimi funkční celek, který umožňoval zákon č. 172/1991 Sb., o převodu některých 

věcí z majetku České republiky, do vlastnictví obcí. Pro mnoho obcí to znamenalo velké 

problémy, hlavně velkou finanční zátěž, protože regulované nájemné nepokrývalo náklady 

spojené s provozem a opravami domu, zejména u starších staveb. Obecní a městské úřady 

přišly na vyřešení problémů s financemi a to tak, že zakládaly další společnosti na podkladě 

obchodního zákoníku, nejčastěji formou společností s ručením omezeným, jejichž posláním 

bylo zabezpečení provozu a údržby tohoto obecního majetku. Tento postup byl volen u domů, 

kde se nacházejí velice lukrativní nebytové prostory, jejichž pronájem přinášel finanční 

prostředky na údržbu bytového fondu. 

 

V dalších případech se obce rozhodly prodat bytové jednotky nájemníkům domu. K prodeji 

docházelo (a stále ještě dochází) dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů dvojím 

způsobem a to buď prodejem jednotlivých bytových jednotek, nebo prodejem celého domu. 
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Prodej jednotlivých bytových jednotek není nejlepší řešení, protože obcím a novým 

vlastníkům bytů vznikají problémy se správou domu. Řešení je velmi náročné jak po 

administrativní stránce, tak i po organizační a to hlavně v případě, kdy se v bytovém domě 

nepodařilo prodat všechny byty. Tak i nadále neprodané byty zůstávají ve vlastnictví obce 

nebo města. V takovém případě musí vlastníci bytových jednotek tvořící společenství 

vlastníků ve smyslu doporučení uvedeného v § 10 odst. (1) č. 72/1994 Sb., založit právnickou 

osobu, která by dům s byty ve vlastnictví fyzických osob a současně s bytovými jednotkami 

ve vlastnictví obce nebo města spravovala, nebo by správou mohla pověřit specializovanou 

firmu nebo určit správce domu. 

 

Podstatný zásah do privatizování bytových fondů provedla novela zákona č. 103/2000 Sb., 

která změnila zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Jednalo se o prodej celých domů 

právnické osobě, založené nájemníky. Toto řešení je nejjednodušší a nejpraktičtější. 

Podmínkou prodávajícího je, aby zájem o koupi domu projevila větší polovina nájemníků 

bytových jednotek. Nájemníci, kteří se nezúčastnili založení právnické osoby, zůstávají stále 

nájemníky, jen se mění pronajímatel.  

 

O typu právnické osoby se rozhodnou nájemníci sami, s přihlédnutím k právním předpisům, 

které jsou pro vznik právnické osoby podstatné. Jedná se zejména o zákon č 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník ve znění dalších předpisů, popř. zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů. V právním řádu České republiky připadají v úvahu tři formy právnických osob a to 

společnost s ručením omezeným, společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Bytový 

dům může být i ve vlastnictví fyzické osoby, ale musí zvážit všechny práva a povinnosti 

spojené s vlastnictvím bytového domu. 

 

Dost častá situace je taková, že členové bytového družstva projeví zájem o převod bytu 

do osobního vlastnictví. Tomuto vůbec nic nebrání, pokud se tak domluví všichni členové 

bytového družstva. Velkým problémem by bylo, kdyby pod jednou střechou vznikly dvě 

právnické osoby. Mnoho družstev udělalo velmi rozsáhlé opravy a rekonstrukce domu, na 

které bylo třeba si vzít úvěr, a tak družstvo musí všechny tyto závazky nejdříve vypořádat a 

poté může vzniknout společenství vlastníků jednotek. Ale i tak družstvo plně nezanikne, 

protože dle obchodního zákoníku může zaniknout pouze z naplnění účelu, pro který bylo 

založeno. Poté družstvo vstoupí do likvidace. Obchodní zákoník nabízí spoustu možností 
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změn právní formy, ale v případě přechodu z bytového družstva na společenství vlastníků 

jednotek to nelze, protože SVJ není v zákoně uvedeno jako právní nástupce. 

 

V rámci bakalářské práce se budu zabývat společenstvím vlastníků, jeho charakteristikou, 

vznikem a způsoby financování nejběžnějších oprav, které musí vlastníci jednotek realizovat 

v rámci opotřebování bytového domu. 

 

Cílem bakalářské práce je poskytnout informace o společenství vlastníků jednotek, porovnání 

různých možností financování oprav a rekonstrukcí bytových domů a také srovnání 

finančních produktů, které jsou poskytovány společenstvím vlastníků jednotek finančními 

institucemi v rámci tuzemského trhu. 
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2 Společenství vlastníků jednotek 

 

„Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnickou osobou, která 

vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve 

znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., 

zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 171/2005 Sb. a zákona č. 

179/2005 Sb.“ (Taraba, 2006, s. 103) 

 

Společenství je právnická osoba způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve věcech 

spojených se správou, provozem a opravami domu a dalších úkonech uvedených v zákoně o 

vlastnictví bytů.  

 

Správou domu se rozumí provoz domu, údržba a opravy domu, protipožární zabezpečení, 

administrativní a operativní technické činnostmi domu, správa bytové jednotky, a dalšími 

činnostmi. Předmětem činnosti SVJ  je sjednávání smluv o zajištění dodávek služeb 

spojených s užíváním jednotek, pokud si tyto služby nemohou nájemníci zajišťovat přímo u 

dodavatele, pojištění domu a nájmu části domu.  

 

Společenství rovněž vybírá příspěvky na správu domu a pozemku dle předem stanovených 

pravidel, vede evidenci plateb členů, vede evidenci nákladů souvisejících s domem, zřizuje 

účet v bance a hospodaří s finančními prostředky, vede účetnictví, vede seznam členů 

společenství, vybírá finanční prostředky na služby zajišťované společenstvím (např. dodávka 

tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, vody a odvod odpadních vod, užívání výtahu, zařízení 

pro příjem televizního a rozhlasového signálu). 

 

2.1 Pojmy spojené se společenstvím vlastníků jednotek 

 

Budova je stavba spojená se zemí a má pevný základ. Je prostorově soustředěna a navenek 

uzavřena obvodovými stěnami a pokryta střechou. Za budovu lze též považovat samostatnou 

sekci se samostatným vchodem a musí mít samostatné číslo popisné. Po technické stránce 

musí být uspořádána tak, aby mohla plnit základní funkci budovy. 
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Bytovou jednotkou se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k bydlení. 

 

Za nebytový prostor je považovaná místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k jiným 

účelům, než je bydlení. Nebytový prostor není součástí bytové jednotky. 

 

Rozestavěný byt je místnost nebo soubor místností, které jsou určené k budoucímu bydlení. 

 

Rozestavěným nebytovým prostorem je myšlen takový prostor, který není určen k bydlení, ale 

má již obvodové stěny a střešní konstrukci. 

 

Společné části domu jsou takové prostory domu, které užívají všichni členové společenství. 

 

Podlahová plocha bytu je podlahová plocha všech místností, jež tvoří příslušenství bytu. 

 

Podlahová plocha nebytového prostoru je plocha všech místností včetně ploch určených 

výhradně k užívání s nebytovým prostorem. Započítává se zde jednou polovinou podlahová 

plocha vnitřních ochozů i jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru. 

 

Zastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém stojí bytový dům ohraničený 

obvodovými zdmi.  

 

Pokud zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů nestanoví práva a povinnosti vlastníků jinak, 

upravuje tyto práva a povinnosti občanský zákoník. 

 

2.2 Prohlášení vlastníka 

 

Prvním krokem ke vzniku společenství vlastníků jednotek je prohlášení vlastníka budovy. 

Prohlášení musí mít písemnou formu a musí být o něm proveden zápis vkladem do katastru 

nemovitostí. Je to jednostranný úkon, kde vlastník nebo spoluvlastníci budovy vymezí 

jednotky v budově, společné části a stanoví velikosti spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu, dále vytyčí práva a povinnosti týkající se budovy a jejich společných částí, 

které přejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek. K prohlášení se přikládají půdorysy 

všech podlaží, stanovující polohu jednotky a společných částí domu. 
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2.3 Vznik společenství 

 

Vznik společenství vlastníků jednotek je upraven zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. 

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou. 

 

„Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve 

vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do 

katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické 

vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní 

vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další 

osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom 

uvědomit původního vlastníka budovy.“ (Taraba, 2006, s. 178) 

  

Do 60 dnů ode dne vzniku společenství se musí konat první shromáždění členů za přítomnosti 

notáře, kde se projednávají stanovy SVJ a volí se orgány výboru SVJ. Poté má společenství 

dalších 60 dnů na zapsání do rejstříku pro Společenství vlastníků jednotek u krajského resp. 

městského soudu. Společenství vzniká ze zákona nikoliv z vlastní vůle a to ještě před prvním 

shromážděním. 

 

Společenství může vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, 

opravami a provozem společných částí domu. Pokud společenství učiní jiný úkon, než je jeho 

působnost, je tento úkon neplatný. Smyslem společenství je tedy správa domu a použití 

společných finančních prostředků na tuto správu. 

 

2.4  Členství ve společenství 

 

Členství vzniká a zaniká současně se vznikem a zánikem vlastnictví bytové jednotky dle 

zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. 

 

2.4.1 Vznik členství 

 

Členství vzniká převodem nebo odkupem bytové jednotky novým vlastníkem. Odkup může 

učinit jak právnická osoba, tak fyzická osoba. Pokud byl byt ve vlastnictví už dříve, členem se 

stává vlastník až dnem vzniku společenství. Není zde třeba žádná členská přihláška ani jiná 
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aktivita. SVJ vzniká ze zákona, tudíž žádný člen nemůže toto rozhodnutí ovlivnit. Každý 

vlastník se stává členem společenství automaticky, neskládá se žádný členský vklad. 

 

Členem je každá osoba, která vlastní bytovou jednotku. Ve stanovách si společenství určí, 

jestli mohou být členy jen fyzické osoby nebo i právnické osoby. Vlastní-li bytovou jednotku 

manželé, rozhodují společně a nerozdílně a oba dva jsou členy společenství. 

 

Členství ve společenství může vzniknout také děděním, vypořádáním bezpodílového 

vlastnictví manželů k jednotce, zrušením spoluvlastnického podílu k bytové jednotce, 

dohodou spoluvlastníků domu nebo rozhodnutím soudu o zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví budovy. Členům vznikají práva a povinnosti, které se řídí velikostí 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu. (Helešic, 2010) 

 

2.4.2 Zánik členství 

 

Zánik členství je svázán s vlastnictvím jednotky. Členství zaniká převodem vlastnictví 

jednotky na jinou osobu, např. při prodeji bytové jednotky. Původní vlastník převede své 

členství na nového vlastníka, následně se provede změna zápisu v rejstříku společenství. 

Úmrtím zaniká členství dnem, kdy byl člen prohlášen za mrtvého. Členství právnické osoby 

zaniká dnem, kdy byla PO vymazána z obchodního rejstříku. (Helešic, 2010) 

 

2.5  Předmět činnosti společenství 

 

Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, upravuje spoluvlastnické vztahy v domě, u něhož 

spoluvlastník domu je vlastníkem bytové jednotky nebo nebytového prostoru a současně 

podílovým spoluvlastníkem společných částí domu. 

  

Předmětem činnosti společenství je úprava vzniku spoluvlastnictví domu, práva a povinnosti 

vlastníků bytů a nebytových prostorů, jejich vzájemné vztahy, spoluvlastnictví společných 

částí budovy, práva povinnosti stavebníků při výstavbě bytových jednotek a nebytových 

prostorů v domě podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.  
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2.5.1 Správa domu  

 

Správou se rozumí provoz domu, údržba a opravy, protipožární zabezpečení, revize, 

administrativní a operativně technické činnosti, aj. V rámci své působnosti může společenství 

sjednávat smlouvy ve spojení se správou společenství. Dále zajišťuje kontrolu plnění smluv a 

uplatňuje nároky za jejich nedodržení. 

 

V pravomoci společenství je vybírání záloh na správu domu a pozemku, popřípadě vymáhání 

financí od dlužníků. Společenství musí řádně hospodařit s finančními prostředky vybranými 

od vlastníků a popřípadě doložit, za co byly finanční prostředky vynaloženy. 

 

2.5.2 Zajišťování správy domu správcem 

 

Na usnesení shromáždění nebo v souladu s prohlášením vlastníka budovy se pověří osoba, 

která bude vykonávat funkci správce domu. Správce pak vykonává podobné činnosti spojené 

se správou domu jako výkonné orgány. Správce pro společenství vykonává technické, 

provozní, správní činnosti a další činnosti spojené se správou domu a pozemku. Tuto činnost 

muže vykonávat na základě smlouvy. 

 

Smlouva se správcem obsahuje vymezení činnosti, vymezení způsobu hospodaření 

s finančními prostředky členů společenství, správce musí předem předložit uzavírané smlouvy 

ke schválení, povinností správce je předložit jednou ročně zprávu o své činnosti a hospodaření 

a další náležitosti, které stanoví shromáždění. Na shromáždění členové schvalují změny osoby 

správce nebo změnu smlouvy.  

 

2.6  Stanovy společenství vlastníků jednotek 

 

Stanovy jsou základním dokumentem společenství vlastníků jednotek, který se schvaluje na 

první schůzi společenství. Na této schůzi se rovněž volí orgány společenství. Schůze 

shromáždění se koná pouze za přítomnosti notáře, jenž o celém průběhu schůze pořizuje 

notářský zápis.   

 

SVJ má na výběr, zda sestaví a schválí své vlastní stanovy, nebo se bude řídit vzorovými 

stanovami. Pokud si společenství neschválí vlastní stanovy, musí se řídit vzorovými 
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stanovami společenství vlastníků jednotek dle nařízení vlády č. 371/2004 Sb., které se stávají 

účinnými od 1. 7. 2004. Nařízení také může přispívat k sestavení vlastních stanov. Stanovy 

obsahují: 

- sídlo a název společenství, 

- předmět činnosti společenství, 

- orgány společenství a jejich práva a povinnosti, 

- práva a povinnosti ostatních členů společenství, 

- způsoby úhrady nákladů společenství a způsob nakládaní s majetkem. 

 

Sestavení stanov je dost složitá záležitost. SVJ se musí řídit částmi stanovenými zákonem, ale 

také musí společenství myslet na to, aby stanovy nebyly příliš svazující.  

 

2.7  Práva a povinnosti členů společenství 

 

Vlastník jednotky se podílí na správě v rozsahu, v jakém má spoluvlastnické podíly na domě, 

pokud není dohodnuto jinak. Vlastník musí na své náklady odstranit škody na domě, které 

způsobil sám vlastní vinou. Pokud člen nesplní své závazky tak jak má, rozhodne soud o 

zástavním právu k jednotce povinného vlastníka. 

 

Vlastník jednotky nesmí provádět žádné změny ani úpravy na jednotce, kterými by ohrožoval 

práva vlastníků jiných jednotek. Úpravy, kterými se změní vzhled domu, může vlastník udělat 

jen se souhlasem všech ostatních vlastníků jednotek. Úpravy, kterými se mění uspořádání 

uvnitř domu a tím i vlastnické podíly, může vlastník provádět jen dle smlouvy o výstavbě, 

kterou uzavřeli všichni vlastníci v domě.  

 

Pokud se v domě provádějí nutné úpravy a opravy ostatních jednotek, musí vlastník jednotky 

umožnit přístup do jednotky bez vyzvání. Vlastník musí umožnit instalaci a údržbu zařízení 

pro měření vody a umožnit kontrolu hodnot pro vyúčtování. (Taraba, 2008) 

 

„Jsou-li v domě prostory a zařízení, které slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek, 

např. kotelny, výměníkové stanice, kryty civilní ochrany, prádelny, sušárny a zařízení 

provozní povahy, přecházejí práva a povinnosti dosavadního vlastníka budovy, týkající se 

těchto prostorů a zařízení, na vlastníky jednotek, popřípadě jejich právní nástupce nabytím 

vlastnictví v jednotce.“ (Taraba, 2006, s. 150) 
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Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na správu domu a pozemku dle výše svého 

spoluvlastnického podílu, pokud se dříve nedohodli jinak. Tato částka se ukládá formou 

záloh, na které se dohodnou usnesením shromáždění tak, aby byly pokryty veškeré náklady, 

které budou v budoucnu vynaloženy na správu domu. (Taraba, 2008) 

 

2.8  Orgány společenství vlastníků jednotek 

 

Mezi orgány společenství vlastníků jednotek patří shromáždění, výbor nebo pověřený 

vlastník, kontrolní komise nebo revizor. 

 

Tyto orgány se volí na první schůzi společenství. Členem orgánu může být pouze fyzická 

osoba, která je členem společenství nebo právnická osoba v zastoupení zmocněnce (pouze 

člena společenství). Dále členem voleného orgánu může být ten, jehož příbuzný v radě přímé, 

sourozenec nebo manžel (manželka) je členem voleného orgánu společenství. Člen musí být 

starší 18 let a mít způsobilost k právním úkonům. Člen, který byl zvolen do orgánů jednoho 

společenství, nesmí být zároveň v orgánu jiného společenství. 

 

Výkon funkce v orgánu je osobním závazkem a tudíž se člen nesmí nechat zastoupit při 

výkonu funkce. Funkční období členů je 5 let a začíná dnem zvolení. Funkce v orgánu 

společenství končí buď uplynutím lhůty pěti let, odstoupením, odvoláním nebo zrušením 

členství. Člen může být volen opakovaně. (Taraba, 2006) 

 

„Člen voleného orgánu společenství může před uplynutím funkčního období z funkce 

odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit orgánu společenství, jehož je členem. Jeho 

funkce končí dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však 

uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Pověřený vlastník musí své 

odstoupení z funkce písemně oznámit shromáždění. Účinky jeho odstoupení nastávají dnem 

následujícím po nejbližší schůzi shromáždění, nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne 

doručení oznámení o odstoupení.“ (Taraba, 2006, s. 107) 

 

Pokud nejsou orgány ve společenství zvoleny, plní jejich funkci člen společenství, který má 

spoluvlastnický podíl na společných částech domu ve výši alespoň jedné poloviny. 
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2.8.1  Shromáždění 

 

Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem společenství, tvoří jej členové 

společenství. Shromáždění volí a odvolává výbor, pověřeného vlastníka, členy kontrolní 

komise nebo revizora.  

 

Do působnosti shromáždění patří rozhodování o změnách ve věcech, které potřebují 

prohlášení vlastníka domu, schvalovaní nebo změna stanov, uzavírání smluv o zástavním 

právu k jednotce, rozhodování o změně účelu užívání stavby, schvalování roční účetní 

závěrky, určování výše příspěvku členů SVJ a způsobu placení dalších příspěvků spojených 

s domem, stanovení výše záloh na úhradu za služby, rozúčtování cen služeb za jednotlivé 

členy společenství, vymáhání plnění povinností uložených členům společenství, rozhodnutí o 

změně osoby správce nebo o změně obsahu smlouvy se správcem, stanovení výše odměny 

členů výboru nebo pověřeného vlastníka, rozdělení zisku z hospodaření společenství, pravidla 

pro užívání společných částí domu, schvalování rozpočtu společenství, a další. 

 

Shromáždění se schází minimálně jednou ročně, dle potřeby i častěji. Svolává se písemnou 

pozvánkou, která musí být doručena všem členům 15 dnů před schůzí a také musí být 

vyvěšena v domě. Schůzi svolává výbor nebo pověřený vlastník. Pokud nejsou tyto orgány 

zvoleny, svolává shromáždění ten, kdo má funkci orgánů společenství. 

 

Jednání řídí předseda nebo místopředseda výboru nebo jiný zmocněný člen. K přijetí usnesení 

je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. O váze hlasů jednotlivých vlastníků 

rozhoduje velikost spoluvlastnických podílů. Pokud je v bytové jednotce více členů, např. 

manželé, mají pouze jeden hlas. Při rovnosti hlasů, nebo pokud nedojde k dohodě, rozhoduje 

v takových věcech soud.  

 

„K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu 

všech členů společenství, pokud není dále uvedeno jinak. Jde-li o stavební úpravy spočívající 

v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní 

uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, 

postačuje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství.“ (Taraba, 2006, s. 

109) 
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Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který obsahuje údaje o jeho průběhu a celé znění 

usnesení. Zápis musí být podepsán předsedajícím a zapisovatelem a všemi členy přítomnými 

na shromáždění. (Taraba, 2006)  

 

2.8.2 Výbor 

 

Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství, musí být nejméně tříčlenný a volí se 

na dobu maximálně 5 let. Výbor je volen a odvolán shromážděním společenství a to 

nadpoloviční většinou hlasů. Členem může být pouze vlastník jednotky a osoba starší 18 let. 

 

Funkční období začíná dnem zvolení a končí uplynutím pětileté lhůty. Členství ve výboru 

může být ukončeno i odvoláním, zrušením členství, zánikem společenství.  

 

Zvolený člen výboru se musí účastnit jednání výboru pouze osobně, nesmí mít za sebe 

náhradu ani formou plné moci. Za výbor jedná předseda, popřípadě místopředseda. Schůze se 

koná minimálně jednou za čtvrtletí, ale může i častěji dle potřeby. K usnesení je potřeba 

nadpoloviční většina hlasů přítomných. (Nováková, 2007) 

 

Do působnosti výboru jako výkonného orgánu patří zajišťování záležitostí ve věcech správy 

domu a pozemku a dalších činností uvedených v zákoně o vlastnictví bytů, uzavírání smluv 

v oblasti oprav, pojištění domu, dodávek služeb spojených s vlastnictvím jednotky. Výbor 

odpovídá za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a předkládá daňové přiznání, pokud 

tato povinnost vyplývá z předpisů, rovněž připravuje materiály pro schůzi shromáždění, 

překládá zprávu o hospodaření, zprávu o stavu domu a pozemku, řádně vede písemnosti 

společenství, sděluje členům výši příspěvku na náklady na správu domu a pozemku a výši 

záloh za služby a také zajišťuje plnění závazků.  

 

Působnost výboru jako statutárního orgánu zahrnuje v souladu se zákonem uskutečňování 

právních úkonů navenek jménem společenství a uzavírání smluv, kontrolu kvality služeb dle 

uzavřených smluv a činění potřebných opatření k odstranění škod nebo vzniklých nedostatků 

a dále plnění povinností dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. (Taraba, 2006) 
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2.8.3 Pověřený vlastník 

 

Pověřený vlastník je výkonným a statutárním orgánem v případě, kdy není zvolen výbor nebo 

se při vzniku společenství nesešlo shromáždění k volbě orgánů. Tuto funkci plní vlastník, 

jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, pokud 

takový vlastník není, pak ji plní vlastníci, kteří se stali členy společenství dnem vzniku. 

Pověřený vlastník plní úkoly v plném rozsahu, jak mu přikazuje zákon o vlastnictví bytů a dle 

stanov společenství. Je volen stejným způsobem a odpovídá za porušení povinností jako 

výbor.  

 

2.8.4 Kontrolní komise, revizor 

 

Kontrolní orgány SVJ jsou kontrolní komise, popř. revizor. Kontrolní komise se zabývá 

kontrolou činnosti společenství a projednáváním stížností členů společenství na činnost 

společenství nebo orgánů společenství.  

 

Komisi volí shromáždění vlastníků. Kontrolní komise je minimálně tříčlenná a z jejího středu 

je volen předseda komise, který vede celé jednání. Společenství, která mají méně než deset 

členů, mohou rozhodnout o tom, že místo kontrolní komise zřídí revizora.  

 

Pravomoc kontrolní komise, revizora: 

- kontroluje činnost SVJ, 

- vyjadřuje se k účetní závěrce, 

- dává zprávu o výsledcích kontroly shromáždění, 

- dává výboru zprávu o nedostatcích a zároveň návrhy a termíny k nápravě, 

- předseda se účastní zasedání výboru. (Nováková, 2007) 

 

2.8.5 Jednání dalších osob 

 

Shromáždění může rozhodnout, že jisté činnosti bude vykonávat zaměstnanec společenství. 

Tento zaměstnanec je zaměstnán na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti 

nebo dohody o provedení práce.  
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Shromáždění schvaluje a vymezuje právní úkony, které tento zaměstnanec je oprávněn činit. 

Smlouva přesně vymezuje oprávnění zaměstnance k jednání za společenství. 

2.9 Hospodaření společenství 

 

Společenství hospodaří s financemi vybranými od členů společenství formou záloh a dalšími 

finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství. Tyto finance jsou využity na 

správu domu a pozemku a na služby spojené s užíváním jednotek.  

 

Nabude-li společenství věcí či jiné majetkové hodnoty, je povinno s nimi hospodařit 

v souladu s účelem společenství. Výbor nebo pověřený vlastník může činit takové právní 

úkony, které schválí shromáždění. 

 

Společenství musí vymáhat plnění povinností uložených členům a musí kontrolovat plnění 

závazků třetích osob vůči společenství. Členové společenství ručí za závazky ve výši svých 

spoluvlastnických podílů na domě. 

 

Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za rok, nejpozději však do 4 

měsíců po skončení zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok. Nedoplatek nebo přeplatek 

je splatný do 7 měsíců po uplynutí zúčtovacího období. 

 

Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu předkládá výbor ke schválení 

shromáždění společně s návrhem o schválení účetní závěrky. Nevyčerpané prostředky se 

převádí do dalšího roku. 
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3 Způsoby financování společenství vlastníků jednotek 

 

Každý bytový dům vyžaduje pravidelnou údržbu a záleží hlavně na tom, v jakém stavu ho 

vlastníci převzali. Povinností každého majitele domu je udržovat technický stav domu. Na 

společenství záleží, zda tuto revizi bude provádět někdo z členů nebo tím pověří správce 

domu.  

 

Po vzniku společenství vlastníků jednotek je třeba zajistit pravidelný servis a opravy výtahu, 

havarijní služby, servis teplé a studené vody a další činností spojené s pravidelnou údržbou 

domu. V rámci užívání domu jsou také zapotřebí větší opravy a rekonstrukce. 

 

Každé společenství musí zajišťovat dodržení termínů pro kontroly a revize technických 

zařízení. Tyto revize může provádět pouze revizní technik s odborností a platným 

osvědčením. Provoz technických zařízení a jejich bezpečnost jsou upraveny zákony a 

vyhláškami:  

 vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynového zařízení,  

 vyhláška č. 19/1979 Sb., o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 

některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti,  

 vyhláška č. 20/1979 Sb., o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení 

některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti, 

 vyhláška č. 111/1981 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

 

Jestliže se společenství rozhodne k provedení rozsáhlejších oprav nebo rekonstrukci, musí 

respektovat právní předpisy. Hlavním přínosem je stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu. Stavební zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména 

povolování staveb, terénních úprav a zařízení. V zákoně jsou vymezeny stavební úpravy, ke 

kterým postačí pouze ohlášení a není zde potřeba stavební povolení. Dále tento zákon 

upravuje provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, vstupy na pozemky a do staveb. 
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3.1 Vlastní zdroje 

 

Z vlastních zdrojů jsou financovány zejména běžné náklady na správu, např. náklady 

účtované správcem, náklady na opravy, revize, vedení účtu, pojištění domu, náklady spojené 

se členy výboru SVJ (kancelářské potřeby) a odměny členům výboru SVJ. 

 

Vlastní zdroje financování jsou vybírány formou měsíčních splátek v podobě nájemného. 

Vlastní zdroje financování jsou v nájemném zobrazeny formou záloh. Vždy, na konci 

účetního období se v účetnictví udělá vypořádání záloh, a pokud má SVJ přeplatky, zálohy se 

převedou do dalšího účetního období na případné větší, nezbytné opravy či rekonstrukce. 

 

3.1.1 Fond oprav  

 

Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ukládá vlastníkům jednotek povinnost přispívat na 

náklady spojené s provozem a opravami bytového domu a pozemku formou záloh. 

 

Zálohy lze rozlišit na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé zálohy se využívají k úhradám 

běžných nákladů. Dlouhodobé zálohy jsou použity na jednorázové nákladnější akce pro 

budoucí období, na jejichž krytí nemá SVJ dostatek finančních prostředků, a musí si je opatřit 

z jiného zdroje, např. oprava střechy, balkónů. 

 

Výše příspěvků do fondu oprav se stanovuje dle velikosti vlastnického podílů, pokud se 

vlastníci nedohodnou jinak. Příspěvek nemusí být stanoven pouze podle vlastnického podílu, 

ale také dle počtu lidí v bytové jednotce. Společenství je zde jako správce a hospodaří 

s finančními prostředky vlastníků jednotek. 

 

Součástí bytových domů bývají také garáže. Výše příspěvků do fondu oprav v souvislosti s 

garážemi závisí na rozhodnutí shromáždění, ale bývá zvykem, že je výše příspěvků o 50 % 

nižší na 1 m
2 

než u bytu. 

 

Z fondu oprav lze rovněž poskytnou půjčky jednotlivým vlastníkům a to na základě smlouvy 

o půjčce.  
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3.1.2 Volné finanční prostředky 

 

Volné finanční prostředky jsou takové prostředky, kterými vlastníci jednotek přispívají do 

společenství. Jsou to finanční prostředky, které mají vlastníci zvlášť k dispozici, např. na 

osobních účtech. Po dohodě na schůzi SVJ se společníci dohodnou, že z vlastních finančních 

prostředků uvolní částku na opravu či rekonstrukci bytového domu. Na to, v jaké výši, kdo 

přispěje, se dohodnou mezi sebou, pokud to jinak neurčují stanovy společenství. Finanční 

příspěvek se určuje dle podílu na společenství, pevnou částkou na každou bytovou jednotku 

nebo podle počtu osob v domácnosti. 

 

3.2  Cizí zdroje 

 

Cizí zdroje na financování oprav a rekonstrukci bytového domu SVJ musí být naplánovány na 

budoucí období. Jsou to takové opravy a rekonstrukce, na jejichž krytí nemá SVJ dostatečné 

finanční prostředky na svém účtu a musí si peníze opatřit z jiných zdrojů. 

 

Cizími zdroji financování SVJ mohou být úvěry, stavební spoření, půjčky z fondu rozvoje 

bydlení obce, dodavatelské úvěry, dotace. 

 

3.3 Úvěr 

 

Úvěr je forma dočasného postoupení peněžních prostředků věřitelem dlužníkovi na principu 

návratnosti. Dle formy poskytnutí a splácení úvěru se rozeznávají úvěry peněžní, zbožové a 

obchodní. Forma úvěru je i pronájem placený dopředu nebo předplatné. Peněžní úvěry jsou 

poskytované bankami, a proto se mění v úvěry bankovní. 

 

Komerční úvěry jsou vhodné k úvěrování jak částí, tak celkových oprav a rekonstrukcí 

nemovitostí. Jde o účelový termínovaný úvěr s pevným plánem čerpání a splácení. Zpravidla 

bývá úvěr poskytován s pevnou úrokovou sazbou. 

 

Úvěr je splácen pevnou formou v pravidelných intervalech měsíčních splátek. Komerční 

úvěry umožňují předčasné úplné nebo částečné splacení. Úvěr lze kombinovat i s jinými 

cizími zdroji, např. stavebním spořením. 
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Velkou výhodou úvěru je jeho administrativní jednoduchost, protože vyžaduje minimum 

dokladů. K vyřízení úvěru je třeba výpis z obchodního rejstříku, rozvaha a výsledovka za 

poslední 2 účetní období, smlouva o vedení běžného účtu, pojistná smlouva na nemovitost a 

doklad o zaplacení této pojistky. V případě zástavy nemovitosti se ještě dokládá znalecký 

posudek nemovitosti a výpis z listu vlastnictví.  

 

Každá banka při poskytnutí úvěru požaduje nějaké zajištění. Zajištění se určuje dle výše úvěru 

či bonity klienta. Úvěr může být zajištěn formou ručitelského prohlášení nebo směnkou, 

zajištěním nemovitostí nebo existuje i úvěr bez zajištění, který umožňuje zákon č. 72/1994 

Sb. 

 

Hypotéční úvěr 

 

Základním rysem hypotečního úvěru je zajištění zástavním právem. Nejčastěji je využíván 

k financování pořízení či úprav nemovitého majetku. 

 

Jestliže je hypoteční úvěr refinancován emisí hypotečních zástavních listů nebo je na něj 

uplatňována některá forma státní podpory, musí splňovat veškeré podmínky dané zákonem. 

Podmínky určují, že nemovitost, která slouží jako zajištění, se musí nacházet na území státu, 

který je součástí Evropského hospodářského prostoru. Výše úvěru může činit maximálně 70 

% ze zástavní hodnoty nemovitosti. 

 

Úrokové sazby z hypotečních úvěrů jsou ovlivněny dobou splatnosti úvěru, druhem a kvalitou 

zastavované nemovitosti, účelem použití aj. Úroková sazba z hypotečních úvěrů může být 

stanovena jako pevná sazba po celou dobu splatnosti, nebo jako pohyblivá sazba, která je 

závislá na vývoji tržních úrokových sazeb. Často se vyskytuje i kombinace pevné úrokové 

sazby a pohyblivé sazby. Pevná úroková sazba se používá pro počáteční roky a pohyblivá 

sazba pro další roky splácení úvěru. 

 

Hypoteční úvěry jsou spojeny s různými formami státní finanční podpory a tak zvýhodňují 

podmínky jejich poskytování. Za základní formu státní finanční podpory hypotečního 

úvěrování lze považovat příspěvek k úrokům, možnost pro fyzické osoby odečíst si ze 

základu daně z příjmů částku rovnající se úrokům zaplaceným za zdaňovací období 

z hypotečního úvěru. 
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Pro poskytnutí úvěru musí žadatel splnit podmínky, např. zaručení právní i ekonomické 

způsobilosti k přijetí a splacení hypotečního úvěru, kvalitu investičního záměru, který bude 

z poskytnutého hypotečního úvěru financován, cenu nemovitosti, která slouží jako zástava. 

 

Maximální výše hypotečního úvěru je limitována výší disponibilních zdrojů klienta 

využitelných ke splácení úvěru (klient musí hypoteční úvěr splácet primárně), cenou zástavy 

(hypoteční úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti a jeho výše nesmí 

přesahovat hodnotu nemovitosti, v České republice činí hypoteční zástava maximálně 70 % 

ceny zastavované nemovitosti) a cenou financovaného předmětu (hypoteční úvěr je většinou 

poskytován jako účelový úvěr k financování nemovitosti). 

 

Dodavatelský úvěr 

 

Dodavatelský úvěr je základní nástroj financování. Funguje na principu opožděné platby ze 

strany odběratele. Dodavatelský úvěr je občas zajištěn směnku, kterou vystavuje odběratel. 

Největší výhodou pro odběratele je to, že předmět koupě přechází do jeho majetku, aniž by 

zaplatil celou pořizovací cenu. Dodavatel může dodavatelský úvěr využít jako nástroj 

konkurenčního boje, protože nabízí výhodnější podmínky v podobě odložení platby. 

 

Dodavatelský úvěr patří do skupiny úvěrů podnikatelských, který je poskytován FO, 

podnikatelům a právnickým osobám na financování vlastních potřeb.  

 

3.3.1 Stavební spoření 

 

Stavební spoření je forma spoření, která je spojena s nárokem na poskytnutí úvěru po uplynutí 

doby spoření. U stavebního spoření se ukládají peněžní prostředky nejméně na 6 let a 

připisuje se k nim státní příspěvek. Státní příspěvek je ve výši 10 % ukládané částky, 

maximálně však 2 000 Kč ročně, což odpovídá roční úložce 20 000 Kč. Během spoření je 

úročení docela nízké, což reguluje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře 

stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 

35/1993 Sb., o finanční správě České republiky. Přes různá omezení státní podpory je 

stavební spoření jedním z nejvýhodnějších spoření. 
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Stavební spoření lze uplatnit i u právnické osoby, ale nepřipisuje se zde státní podpora. Přesto 

je stavební spoření stále bezpečným úložištěm peněz na střednědobý vklad s výnosem, který 

převyšuje běžné úroky z termínových vkladů. Právnické osoby mohou na základě dohod 

s jednotlivými členy platit stavební spoření uzavřená za zvýhodněných podmínek na fyzickou 

osobu se státní podporou, kdy si každý člen SVJ bude platit stavební spoření sám na sebe a 

pak se tyto finanční prostředky použijí pro opravu společných částí domu. Díky státnímu 

příspěvku je zhodnocení vkladů nejvýhodnější formou. 

 

Stavební spoření bylo původně zavedeno pro občany, kteří si chtěli zařídit vlastní bydlení. 

Stavební spořitelny začaly na trh postupně uvádět produkty sloužící k financování oprav a 

rekonstrukcí panelových domů. Cesta k získání úvěru ze stavebního spoření je značně odlišná 

od komerčních úvěrů. Stavební spořitelny poskytují úvěry na základě uzavření první smlouvy 

o stavebním spoření nebo na základě první žádosti o poskytnutí úvěru. Jiné stavební 

spořitelny požadují uzavřít jednotlivé smlouvy na jednotlivé nájemníky.   

 

3.3.2 Půjčka z fondu rozvoje bydlení obce 

 

Půjčka z fondu rozvoje bydlení obce je účelová půjčka určená k financování obnovy, oprav a 

modernizace bytového fondu včetně nákladů na zlepšení ekologických a estetických 

vlastností bytových domů.  

 

Žádat o půjčku mohou pouze FO nebo PO, které mají na daném území města bytový dům a 

trvalé bydlení. Poskytnutá půjčka musí být použita pouze ve prospěch budov sjednaných ve 

smlouvě. Žadatel nesmí mít vůči městu jiné finanční závazky. 

 

Z fondu se poskytují půjčky na obnovu střechy a fasády, výměnu oken a venkovních dveří, 

dodatečnou izolaci domu staršího 10 let, celkovou rekonstrukci domu, výstavbu bytů, 

modernizaci a rekonstrukci vytápění bytové jednotky případně objektu, vybudování čistírny 

odpadních vod při nemožnosti napojení na kanalizaci, vybudování přípojky na veřejnou 

kanalizaci, obnovu oplocení. 

 

Na půjčku z fondu rozvoje bydlení obce se vypisuje výběrové řízení. Podmínky výběrového 

řízení musí být vypsány na úřední desce a na internetových stránkách města nebo obce. 
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Žádost k účasti ve výběrovém řízení může FO nebo PO podat od 30 dnů do 45 dnů ode dne 

zveřejnění podmínek výběrového řízení.  

 

Žádost o zařazení do výběrového řízení musí obsahovat jméno nebo název žadatele, adresu 

bydliště nebo sídlo PO, přesné označení bytového domu a projektovou dokumentaci. O 

schválení žádosti na půjčku z fondu rozhoduje zastupitelstvo města na základě doporučení 

Rady města. Proti výsledku výběrového řízení se nelze odvolat. 

 

3.4 Dotace 

 

Principem dotace je možnost realizace projektu s tím, že poskytnuté finanční prostředky 

nemusí vracet. Dotace se získávají na základě projektů, ale nepřicházejí automaticky a získání 

není snadné. 

 

Dotace je forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků, zpravidla ze státního 

nebo územního rozpočtu. Dotace je veřejná podpora zejména investičních nákladů projektu.  

 

Dotace jsou dobrovolné běžné nebo kapitálové investice mezi vládními jednotkami, 

nadnárodními organizacemi a vládou. Za dotaci považujeme platbu či poskytnuté daňové 

výhody přiznané jedincům v závislosti na osobní situaci, které se poskytují za podmínek 

uvedených v zákoně nebo nařízení. 

 

3.4.1 Státní program podpory úspor energie 

 

Program EFEKT vyhlašuje ministerstvo průmyslu a obchodu k úspoře energie a využití 

obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Tento program je zaměřen na menší investiční 

akce jako doplňkový program k energetickým programům podporovaných ze strukturálních 

fondů Evropské unie. Pravidla programu stanovuje nařízení vlády č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro program EFEKT vymezilo pro rok 

2013 30 mil. Kč. 

 

Cílem programu je zvýšení energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. 

Energie se využívá např. k výrobě elektřiny, tepla a chladu. Program podporuje opatření 

k hospodárnému využití energie a snížení zatížení životního prostředí s co nejvyšším efektem 
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vynaložených prostředků státního rozpočtu k rozšíření využívání obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie, na jejich vývoj a výzkum, pilotní projekty, mezinárodní projekty a na 

poradenství. Program je doplňkem k energetickým programů podporovaným ze strukturálních 

fondů EU. 

 

SVJ tento program může využit na úsporu energie u otopné soustavy a zdroje tepla v budově. 

Je to nadstandardní program, který pomáhá SVJ formou seminářů, jak nejlépe snížit náklady 

na energie. 

 

Žadatel o poskytnutí dotace EFEKT musí doložit informace o žadateli a požadované 

technické a finanční údaje, včetně nákladů na provoz a na realizaci akce, energetický audit, 

vypořádání všech závazků vůči státnímu rozpočtu, souhlas zřizovatele s realizací akce, doklad 

o právním postavení žadatele, kopie výpisu z katastru nemovitostí, harmonogram a popis 

realizace akce. 

 

Poskytnuté finanční prostředky dotace musí být vyčerpány v daném rozpočtovém roce. Pro 

čerpání dotace EFEKT musí společenství vlastníků jednotek dodržovat ustanovení zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. SVJ musí mít k datu podání žádosti vypořádány 

všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům.
1
 

 

3.4.2 Státní fond rozvoje bydlení 

 

Státní fond rozvoje bydlení je upraven zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje 

bydlení. Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s koncepcí 

bytové politiky schválenou vládou České republiky. Fond je právnickou osobou a finanční 

prostředky, s nimiž hospodaří, jsou ve vlastnictví státu. 

 

Příjmy Státního fondu rozvoje bydlení jsou z dotací ze státního rozpočtu, z vydaných 

dluhopisů, z výnosů z dluhopisů a hypotečních zástavních listů, z výnosů z veřejných sbírek 

organizovaných fondem, dary a dědictví ve prospěch fondu, prostředky ze strukturálních 

fondů Evropských společenství, přijaté půjčky a úvěry, splátky státních půjček poskytnutých 

do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. 

                                                           
1
 http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/programy-podpory-v-energetice/# category35 
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Finanční prostředky fondu jsou využívány ke krytí části nákladů spojených s opravami či 

rekonstrukcemi bytových domů formou úvěru nebo dotace, ke krytí části úroků z úvěrů nebo 

k ručení za část nesplacené jistiny u úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami 

zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, pořízení, opravu a 

modernizaci bytů a bytových domů, k úhradě nákladů spojených se správou fondu. O použití 

finančních prostředků fondu rozhodují orgány fondu, kterými jsou výbor fondu, dozorčí rada 

a ředitel. 

 

K podání žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB musí žadatel doložit základní údaje o 

SVJ, údaje o akci, na kterou je žádán úvěr, informace o projektu, prohlášení, že oprava je 

prováděna v souladu s platnými právními předpisy. Žadatel musí též doložit uzavření 

smlouvy na opravu stavby s dodavatelem, který musí mít certifikát systému řízení jakosti dle 

ČSN EN ISO 9001 nebo EN ISO 9001. Pokud společenství vlastníků jednotek nepoužije 

finanční prostředky na účel, na který byly poskytnuty, musí je vrátit zpět. 

 

Fond musí sestavit pro každý kalendářní rok rozpočet, který musí předložit vládě ministr pro 

místní rozvoj České republiky. Dále po projednání putuje návrh rozpočtu z vlády do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ke schválení. Pod program SFRB patří i program Panel 

2013+. 

 

Program Panel 2013+ 

 

Žadatelem o prostředky z programu může být každý, kdo vlastní bytový dům a chystá se tento 

dům opravit či rekonstruovat. Program Panel 2013+ nabízí těmto žadatelům zvýhodněnou 

záruku na bankovní úvěr na opravu či rekonstrukci bytového domu.  

 

Úvěr se poskytuje do výše 90 % rozhodných výdajů. Čerpání je možné pod dobu 3 let a doba 

splácení úvěru nesmí přesáhnout 30 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Úroková sazba je 

stanovena na 1,09 % ročně a nesmí být nižší. V případě, že tato úroková sazba bude nižší, 

Sdělení Komise EU ji zvýší o příslušnou přirážku. Úvěr z programu Panel 2013+ nebude 

poskytnut, pokud SVJ čerpá podporu z jiného programu. 
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Motivací pro SVJ a následné zajištění rychlejší návratnosti úvěru je rozlišná výše úrokových 

sazeb. Podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace 

domů, budou poskytovány úvěry s úrokovou sazbou odvíjející se od výše Evropské referenční 

sazby.  

 

Tabulka 3.1 Úrokové sazby podle Evropské unie 

Splatnost úvěru 
Výše úvěru s pevnou sazbou po dobu 

splácení 

do 10 let sazba EU 

10 – 20 let sazba EU + 1 % ročně 

20 – 30 let sazba EU + 2 % ročně 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

Prostředky z programu lze čerpat za splnění určitých podmínek, např. bytový dům musí být 

na území ČR, opravy musí být v souladu s platnými právními předpisy (musí být doloženo 

stavebním povolením), dodavatel musí mít certifikaci EN ISO 9001:2001, žádost musí být 

doporučena Poradenským a informačním střediskem. 

 

Hlavním představitelem poskytování úvěru je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 

Podporu lze získat i od jiných bank, které jsou oprávněny k poskytování úvěrů na území ČR. 

Aby služby byly ještě kvalitnější, uzavřela ČMZRB s některými bankami smlouvy o 

spolupráci při poskytování záruk zjednodušeným způsobem. 

 

Žadatel musí podat formulář se žádostí o záruku v programu Panel 2013+, který musí 

obsahovat přílohy a být podepsaný žadatelem, doklad o vlastnictví bytového domu a právní 

subjektivitě, prohlášení o bezdlužnosti, projektovou dokumentaci navrhované opravy 

zpracovanou odborníkem pro pozemní stavby a účetní výkazy za poslední účetně uzavřené 

čtvrtletí. 

 

Zpracování návrhu, předčasné splacení a podání žádosti je zdarma až do podpisu úvěrové 

smlouvy. Zpoplatněny jsou úkony jako změna zajištění úvěru, prodloužení doby splácení 

úvěru a další úkony. 
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SVJ nesmí před podáním žádosti mít zahájeny stavební práce nebo uzavřeny smlouvy na 

dodávky strojů a zařízení. Tyto skutečnosti dokládá žadatel čestným prohlášením.
2
 

 

3.4.3 Dotace z EU (strukturální fondy) 

 

Strukturální fondy jsou nástroje oblastní politiky EU. Finanční prostředky jsou čerpány 

v rámci několikaletých cyklů a na základě daných cílů a priorit. Jsou dva strukturální fondy a 

to Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Pro ČR na období 2007-

2013 je z fondů vyměřeno 26,7 miliard EUR. Strukturální fondy pro ČR spravuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj, které vystupuje v roli centrálního koordinátora využívání 

fondů Evropské unie v ČR. Pro výkon této funkce byl v České republice zřízen Národní orgán 

pro koordinaci. 

 

EU prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský 

rozvoj všech členských zemí. Cílem je zmírnění rozdílů v životní a ekonomické úrovni mezi 

zeměmi EU, inovace a konkurenceschopnost vytvářet otevřené, flexibilní a soudržné 

společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. O tyto cíle usiluje evropská politika hospodářské 

a sociální soudržnosti. 

 

Každá členská země Evropské unie musí dojednat s Evropskou komisí operační programy, 

které jsou zprostředkovatelem mezi evropskými fondy a konkrétními příjemci finanční 

podpory. Česká republika prozatím dojednala 26 operačních programů. Každý, kdo chce 

požádat o finanční podporu ze strukturálního fondu, musí předložit projekt orgánům 

operačního programu. Řídící orgány operačních programů vyhlašují časově vymezené výzvy 

k předkládání projektů. 

 

Žadatel o finanční prostředky ze strukturálního fondu musí zpracovat projektovou žádost, 

která rozhoduje o tom, zda bude možné získat finance či nikoliv. K žádosti musí společenstvo 

doložit logický rámec (materiál popisující krátce záměry projektu), studie proveditelnosti 

(slouží k posouzení uskutečnitelnosti a životaschopnosti projektu), analýza nákladů a přínosů, 

rozpočet projektu.
3
  

                                                           
2
 http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu 

3
 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Temp/Informace-o-fondech-EU 
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3.4.4 Zelená úsporám 

 

Program zelená úsporám je především zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění 

s využitím alternativních zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při 

rekonstrukcích v novostavbách.  Účelem programu je kvalitní zateplování rodinných a 

bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná 

tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba 

v pasivním energetickém standardu.  

 

Na program zelená úsporám získala Česká republika finance z prodeje emisních kreditů 

Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Podporu je možno čerpat 

v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. O dotaci se mohlo 

žádat již před realizací opatření, tak po ní. O dotaci nebylo možno žádat před vyhlášením 

Programu Zelená úsporám. Základní postupy a podmínky pro poskytování podpory upravuje 

směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009.  

 

Program Zelená úsporám se vztahuje na úsporu energie na vytápění (celkové zateplení, 

částečné zateplení), výstavbu v pasivním energetickém standardu, využití alternativních 

zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody, výměnu neekologického vytápění za 

ekologické, instalaci nízkoemisních zdrojů na biomasu a instalace solárně-termických 

kolektorů), dotační bonus za vybrané kombinace opatření (pouze při současném podání 

žádosti a to maximálně jednou pro daný objekt), dotaci na přípravu a realizaci podporovaných 

opatření v rámci Programu. 

 

SVJ musí doložit k žádosti o Programu list vlastnictví k nemovitosti, krycí list technických 

parametrů, odborný posudek, projekt, doklad o ukončení realizace opatření, faktury včetně o 

potvrzení o zaplacení, vyrozumění o poskytnutí podpory. 

 

Pro Program Zelená úsporám byl vytyčen seznam dodavatelů, kteří mohli tento Program 

realizovat. Program vyžaduje takové materiály, výrobky a zařízení, které zajistí dosažení cílů 

a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou garantovat kvality pro 

realizátory projektů. 
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Cílem programu je investice do zateplení nebo koupě solárních kolektorů a tím snížení 

nákladů na vytápění, či ohřev vody. I když jednorázová náklady mohou být dosti vysoké, 

investice se postupem času vrátí. Program Zelená úsporám má pro Českou republiku velký 

vliv a to na: 

 snížení emisí CO2 o 1 mil. tun, což je 1 % všech českých emisí, 

 úsporu tepla na vytápění, tedy úsporu nákladů domácností na vytápění několik miliard 

korun ročně, 

 zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů, 

 snížení znečištění prachovými částicemi, 

 zlepšení podmínek bydlení pro domácnosti, které dostanou podporu, 

 vytvoření nebo udržení 30 tišíc pracovních míst. 

 

Pro Program Zelená úsporám byl vytyčen seznam dodavatelů, kteří mohli tento Program 

realizovat. Program vyžaduje takové materiály, výrobky a zařízení, které zajistí dosažení cílů 

a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou garantovat kvality pro 

realizátory projektů.
4
 

                                                           
4
 http://www.zelenausporam.cz/sekce/470/popis-programu/ 
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4 Komparace finančních produktů pro společenství vlastníků jednotek  

 

Aby společenství vlastníků jednotek mohlo financovat větší opravy a rekonstrukce, musí si na 

takové akce půjčit externí finanční prostředky, protože z vlastních prostředků nedá 

dohromady vyšší částku potřebnou po pokrytí oprav. Společenství vybírá měsíčně formou 

záloh do fondu oprav určitou částku, která slouží k pokrytí menších oprav v domě, ale už jim 

nezbudou finanční prostředky na realizaci oprav většího rozsahu.  

 

Na trhu je mnoho finančních institucí, které nabízí společenstvím vlastníků jednotek úvěry a 

půjčky. U úvěrů jsou dost vysoké úroky, měsíční poplatky za vedení či vysoké poplatky za 

zpracování smlouvy o poskytnutí úvěru nebo půjčky. V dnešní době má společenství mnoho 

možností na výběr nejvhodnějšího úvěru či půjčky a může si mezi institucemi vybírat. 

Nejdůvěryhodnějšími zdroji i nadále zůstávají banky a stavební spořitelny. 

4.1 Porovnání největších bank v České republice 

 

Jedním z důvěryhodných zdrojů pro financování společenství formou úvěrů a hypoték jsou 

banky, které poskytují tyto úvěry výhodně a s co nejnižšími úroky. Jelikož je na trhu mnoho 

bank mohou si SVJ vybírat a proto se banky předhánějí, která nabídne úvěr s co nejnižšími 

úroky (ale tak nízké, aby na tom banky nebyly ztrátové) a co nejnižší poplatky za 

zprostředkování. Z velkého počtu bank bylo vybráno 5 bank se sídlem v České republice. Pro 

bakalářskou práci byly vybrány tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, KB, UniCredit Bank, 

Sberbank. 
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Graf 4.1 Srovnání velikosti bank dle počtů klientů v mil. 

Srovnání velikosti bank dle počtu klientů v mil.
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Zdroj: vlastní vypracování 

 

4.1.1 Česká spořitelna 

 

Česká spořitelna byla založena v roce 1825 pod názvem Spořitelna česká. Až v roce 1992 se 

název přeměnil na původní formu, jak ji známe dnes a to na Českou spořitelnu. Od roku 2000 

se stala spořitelna součástí Erste Group, která představuje silnou středoevropskou instituci 

s více než 17 miliony klientů. V České republice má zastoupení více jak 5 milionů klientů. 

 

Česká spořitelna poskytuje úvěr s pevným stanoveným plánem čerpání a splácení. Tento úvěr 

je poskytován pro financování investičních potřeb klienta. Pro získání tohoto úvěru musí mít 

společenství založený běžný účet u České spořitelny, překládá účetní výkazy za poslední 3 

roky, rozpočet na rok následující a základní údaje o financování projektu. Splátka úvěru 

zahrnuje splátky jistiny, úroků a příslušenství z inkasního účtu SVJ. Hypoteční úvěr je 

dlouhodobý úvěr se splatností až 20 let. 

 

Výhodou úvěru u České spořitelny je individuální úročení, individuální čerpání úvěru na 

základě smluvních podmínek. Mezi další výhody patří program „komunální hypotéka“, jejíž 

výhoda vyplývá ze splátkového programu s možností dohody o výši splátek v jednotlivých 

letech dle možnosti rozpočtu. 
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Za vedení a správu úvěrového obchodu si banka účtuje měsíčně 400 Kč. Za komplexní 

posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu úvěru si banka stanoví individuálně 

0,75 % až 1,0 % z hodnoty sjednaného úvěru, který musí minimálně činit 15 000 Kč. Za 

komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o hypoteční úvěr si banka stanovuje poplatek ve 

výši 1 % až 2 % z hodnoty sjednaného úvěru, minimálně však 25 000 Kč. Dále si banka 

účtuje za převzetí dluhu jiným klientem 0,5 % z nesplaceného zůstatku úvěru. Ceny za 

posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr jsou splatné ke dni uzavření úvěrové smlouvy. Výše 

úrokové sazby se pohybuje od 5,99 % ročně.
5
  

 

4.1.2 Československá obchodní banka 

 

ČSOB vznikla v roce 1964, kdy byla založena jako zprostředkovatel služeb v oblasti 

financování zahraničního ochodu. V roce 1999 banku převzala belgická skupina KBC. 

V červnu roku 2000 došlo k převzetí Investiční a Poštovní banky, a. s. V ČR má zastoupení u 

3 miliónů klientů. 

 

Parametry úvěrů jsou přizpůsobeny požadavkům společenství vlastníků jednotek. Finanční 

prostředky lze použít na financování oprav a rekonstrukce domu, ale také i na úhrady kupní 

ceny nemovitosti prodávané v rámci privatizace. ČSOB nabízí SVJ výhodnou nabídku 

v podobě úvěru bez poplatku a to do 31. 12. 2013. Pokud by se SVJ rozhodlo pro podporu 

energetických úspor, nabízí banka ještě k úvěru příspěvek ve výši 1 % z čerpaného úvěru. 

Příspěvek lze získat na výměnu oken, zateplení domu, pořízení nového výtahu nebo výstavbu 

vlastních zdrojů tepla a teplé vody. SVJ může čerpat dotovaný úvěr až do výše 50 milionů Kč 

s příspěvkem až 500 000 Kč. Úroková sazba se pohybuje od 3,9 % ročně. Za vedení úvěru si 

banka účtuje 350 Kč měsíčně a za změnu smluvních podmínek z podnětu klienta 2 000 Kč. 

Podání žádosti o úvěr je zdarma. Za předčasné splacení úvěru si banka účtuje 0,5 % z výše 

úvěru, minimálně 2 000 Kč. ČSOB si při uzavření úvěru neúčtuje žádné poplatky. 

 

Mezi výhody tohoto úvěru patří dlouhá doba splatnosti, příznivá úroková sazba, čerpání a 

splácení úvěru dle potřeb klienta, přijatelné požadavky na zajištění úvěrů a není požadováno 

zpracování posudku o odhadní ceně nemovitosti. Úvěr lze splácet až 20 let, úroková sazba 

                                                           
5
 http://www.csas.cz/banka /nav/podnikatele-firmy-a-instituce/mesta-a-obce/investicni-uver/o-

produktu-d00009572 
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(fixní nebo pohyblivá, dle potřeb klienta) může být sjednána až na 15 let, čerpat úvěr lze 

jednorázově nebo postupně, splácení může být anuitní, lineární nebo progresivní, průměrná 

zadluženost bytu může být až 300 000 Kč na byt. Není požadováno od SVJ zajištění úvěru, 

úvěr je poskytován až do 100 % rozpočtových nákladů. 

 

O úvěr mohou žádat SVJ, která doloží právní subjektivitu a platné stanovy, ekonomickou 

historii minimálně 1 rok (s výjimkou privatizace), kvalitně vedené účetnictví, dobrou platební 

kázeň vlastníků. Další podmínkou pro poskytnutí úvěru je účet SVJ vedený u ČSOB.
6
 

 

4.1.3 Komerční banka 

 

KB se zaměřuje na drobné podnikání a investiční bankovnictví. Od roku 2001 spolupracuje se 

skupinou Société  Générale. Tato skupina patří mezi nejvýznamnější finanční instituce 

v Evropě. KB je velmi silně kapitálově vybavená se skvělou likviditou a velmi dobrým 

hospodařením. 

 

Komerční banka poskytuje úvěr na rekonstrukce, opravy, údržby a provoz bytových domů 

nebo refinancování jiných poskytnutých půjček a úvěrů. Banka poskytuje úvěr v příznivé výši 

úrokové sazby a nízké splátky, umožňuje rozložení dluhu na delší časové období, poskytuje 

jednorázové nebo postupné čerpání úvěru a finanční prostředky poskytuje bez zajištění až do 

výše 300 000 Kč na bytovou jednotku. 

 

Banka v rámci Programu Bytový dům poskytuje komplexní zpracování a vyhodnocení žádosti 

o úvěr zdarma a poskytuje pro SVJ sníženou cenu za vedení účtu ve výši 200 Kč měsíčně. 

Výše úvěru se posuzuje individuálně, sazba úvěru je stanovena od 3,9 % ročně. Za vedení 

úvěru si banka účtuje 200 Kč měsíčně a při podpisu úvěru si účtuje 1 % z výše úvěru. Banka 

se rovněž zapojila do dotačního programu Panel 2013+, který lze využít se státní podporou 

pro zvýhodnění financování pro modernizaci či opravu domu. O programu bylo zmíněno již 

v kapitole 3.4.2.
7
 

                                                           
6
 http://www.csob.cz/cz/Firmy/Bytova-druzstva/Stranky/Uvery-pro-bytova-druzstva-a-spolece 

nstvi-vlastniku-jednotek.aspx 

7
 http://kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/sluzby-pro-bytova-druzstva-a-

spolecenstvi-vlastniku-jednotek/ index.shtml 
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4.1.4 UniCredit Bank 

 

UniCredit Bank je významnou českou a evropskou bankou. Buduje si silnou pozici na 

předních příčkách na bankovním trhu. V České republice je banka od roku 2007, vznikla 

spojením bank HVB Bank a Živnostenské banky. 

 

Úvěr je určen pro společenství vlastníků jednotek s ročním obratem menším než 50 milionů 

Kč a délkou existence 1 rok. Úvěr je poskytován na rekonstrukce a opravy domu, ale také jej 

lze použít na refinancování úvěru u jiné banky nebo vlastních již proinvestovaných zdrojů 

 

Výhodou úvěru od UniCredit Bank je podání a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma, 

maximální výše úvěru je omezená účelem a formou zajištění, splatnost až 15 let, délka 

čerpání až 18 měsíců (čerpání je jednorázové nebo postupné), poskytnutí se zajištěním 

nemovitosti, splácení měsíčně anuitní (rovnoměrné), objem vlastních zdrojů musí činit 

minimálně 20 % z celkové hodnoty investice, fixní individuálně stanovená úroková sazba a 

osobní bankéř. Úvěr je poskytován tehdy, když si společenství půjčí alespoň 250 000 Kč a 

objem vlastních zdrojů je minimálně 10 % z celkové hodnoty investice. Sazba úvěru se 

posuzuje individuálně.  

 

Bytový dům musí mít minimálně 12 bytových jednotek, společenství nesmí mít závazky vůči 

finančnímu úřadu a dalším institucím či organizacím a nesmí být v konkurzu nebo likvidaci. 

Pro získání úvěru musí SVJ doložit doklad potvrzující existenci společenství (výpis 

z obchodního rejstříku a stanovy), zápis z členské schůze shromáždění SVJ (souhlas 

s opravami a způsobem financování), daňová přiznání za 2 účetní období, doklady potvrzující 

účelovost úvěru (smlouva o dílo) a doklady k nemovitosti. 

 

Dále si banka účtuje za poskytnutí úvěru 1 % z objemu úvěru minimálně však 10 000 Kč, 

správu a vedení úvěru měsíčně 300 Kč, změnu smluvních podmínek 5 000 Kč.
8
 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.unicreditbank.cz/ web/podnikatele/uvery/financovani-nemovitosti/uvery-pro-bd 
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4.1.5 Sberbank CZ, a. s. 

 

V roce 2012 představitelné mezinárodní bankovní skupiny Volksbank sjednali prodej. Od 

toho roku se Volksbank přejmenovala na Sberbank a převzala veškeré pobočky Volksbank i 

s klienty. 

 

Investiční úvěr  

 

Sberbank poskytuje úvěry sloužící k financování investičních potřeb společenství. Banka 

poskytuje dlouhodobé investiční úvěry na opravy a rekonstrukce se splatností až 20 let a 

fixací úrokové sazby až na 10 let, střednědobé až dlouhodobě úvěry na opravy a výměny 

výtahů, investiční úvěry na opravu panelových domů v rámci programu Panel 2013+ a 

dlouhodobé investiční úvěry na privatizaci bytového fondu. 

 

Banka poskytuje úvěr od 1 mil. Kč až do 250 mil. Kč s možností předčasného splacení úvěru. 

Úvěr se čerpá formou přímé úhrady dodavatelských faktur. SVJ může úvěr splácet 

rovnoměrně, může zažádat o odklad zahájení splácení o 6 měsíců od dokončení investice 

nebo může úvěr splatit předčasně k datu ukončení fixace úrokové sazby. Úroková sazba se 

pohybuje dle výše a splatnosti úvěru. Sazba může být pohyblivá nebo pevná na 1 až 10 let. 

Sazba úvěru se pohybuje od 3,8 % ročně. Při podpisu úvěru si banka strhává poplatek ve výši 

1 % z úvěru. Vedení úvěrového účtu si banka účtuje 250 Kč měsíčně.   

 

K získání úvěru musí SVJ doložit, že je schopno řádně platit úvěr, musí mít nízké procento 

neplatičů, úvěr musí být promítnut do nájemného formou záloh na tvorbu fondu oprav, musí 

být doložen souhlas členů společenství a právní předpoklady (např. předložení stanov 

s notářským zápisem). Úvěr do přiměřené výše na bytovou jednotku nemusí být zajištěn a 

může být využito i osobního ručení vlastníků formou ručitelského prohlášení a bankovních 

záruk.
9
 

 

 

 

                                                           
9
 http://www.sberbankcz .cz/bytova-druzstva-a-spolecenstvi-vlastniku-bytovych-

jednotek/uvery 
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4.2 Srovnání nabídek bank 

 

Na českém trhu je mnoho bankovních i nebankovních institucí. Pro bakalářskou práci byly 

vybrány největší banky v ČR poskytující úvěry pro společenství vlastníků jednotek. 

V následující tabulce je porovnání jednotlivých nabídek bank. 

 

Tabulka 4.1 Porovnání nabídek bank 

Banky Výše úroku Výše úvěru Doba splatnosti 

 Česká spořitelna od 5,99 % posuzuje jednotlivě 20 let 

 ČSOB   od 3,9 % až 50 mil. Kč 20 let 

 KB od 3,99 % 300 tis./byt. jednotka 20 let 

 UniCredit bank   od 3,9 % posuzuje jednotlivě 15 let 

 Sberbank CZ, a. s.   od 3,8 % až 250 mil. Kč 20 let 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

Z tabulky vyplývá, že ne vždy největší banka v České republice nabízí úvěr s nejnižším 

úrokem. Pravidlem bývá, že čím menší banka tím nižší úrok, protože se snaží na trhu 

zaujmout nové klienty. 

 

4.3 Porovnání stavebních spořitelen 

 

Vedle bank jsou na finančním trhu i stavební spořitelny, které často spadají pod banky. Také 

stavební spořitelny poskytují pro společenství výhodné úvěry a vedle nich i překlenovací 

úvěry s výhodným úrokem, které jsou nejčastějším produktem stavební spořitelny. Pro 

bakalářskou práci byly vybrány tyto spořitelny: Českomoravská stavební spořitelna, 

Raiffeisen stavební spořitelna a Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s. 
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Graf 4.2 Srovnání velikosti spořitelen dle počtu klientů v mil. 

Srovnání velikosti spořitelen dle počtu klientů v mil.

2,15
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spořitelna

Raiffeisen stavební

spořitelna

Wüstenrot - stavební

spořitelna, a. s.

 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

4.3.1 Českomoravská stavební spořitelna 

 

Úvěr od Českomoravské stavební spořitelny je na opravy a rekonstrukce, vytápění a údržbu 

domu a energeticky úsporné bydlení od Lišky. Financování úvěrem je až do výše 100 % 

hodnoty investice. Úvěr bez zajištění je poskytován do výše 500 000 Kč na bytovou jednotku 

(za každého ručitele se přičítá 200 000 Kč a můžou být maximálně dva ručitelé) a maximální 

výše úvěru činí až 15 000 000 Kč.  

 

Zpracování žádosti je zdarma a celková doba splácení je až 30 let. Roční úroková sazba 

překlenovacího úvěru je již od 3,4 % ročně a úroková sazba ze stavebního spoření se 

pohybuje od 2,95 % ročně. Úvěr je možné splatit předčasně bez jakýchkoli poplatků. Při 

podpisu úvěru si banka účtuje 1 % z úvěru a za vedení úvěru si účtuje 330 Kč měsíčně. 
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Pro získání překlenovacího úvěru je třeba uzavřít smlouvu o stavebním spoření, doložit 

písemnou žádost o překlenovacím úvěru, předložit účelovost. Z překlenovacího úvěru se platí 

úroky a současně se ukládají finanční prostředky na smlouvu o stavebním spoření.
10

 

 

4.3.2 Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. 

 

Raiffeisen stavební spoření nabízí překlenovací úvěr ze stavebního spoření Kredit Plus. Je 

určen pro opravy bytového domu, ale také je možné tímto úvěrem refinancovat jiný úvěr, 

který společenství už má. Úvěr se skládá z překlenovacího úvěru a z úvěru ze stavebního 

spoření. Společenství si musí uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Překlenovací úvěr má 

úrok 3,5 % ročně s fixací na pět let a stavební úvěr 3,5 % ročně s fixací po celou dobu 

splácení úvěru. Dále má banka poplatek za vedení úvěru 300 Kč, posouzení žádosti o úvěr 0,1 

% z výše úvěru a poplatek za uzavření smlouvy 0,45 % z úvěru. 

 

Výhody tohoto úvěru jsou v uzavření smlouvy bez akontace, úvěr získají i nově založená 

společenství bez historie, úvěr je poskytnut bez zajištění, je přizpůsoben tvorbě fondu oprav a 

poskytnuti bez blokace prostředků či založení běžného účtu. Dle varianty tarifu si 

společenství může vybrat maximální délku splatnosti, která se pohybuje od 15 – 24 let.
11

 

 

4.3.3 Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s. 

 

Wüstenrot – stavební spoření vzniklo v roce 1993 a je spojeno s počátky stavebního spoření. 

Po stavebním spoření zapojilo Wüstenrot do svojí činnosti životní pojištění, hypotéky a 

financování bydlení. Později byly služby rozšířeny o neživotní pojištění a pojištění 

motorových vozidel. Stavební spořitelna nabízí dva různé úvěry pro společenství vlastníků 

jednotek. 

 

 

 

 

                                                           
10

 https://www.cmss.cz/#!/financovani/financovani-pro-pravnicke-osoby/uvery-pro-spolecen 

stvi-vlastniku-jednotek-svj.html 

11
 http://www.rsts.cz/uver-kredit-plus/ 
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REVIT 

 

Program REVIT je překlenovací úvěr a je především určen na financování oprav a 

rekonstrukcí domů. Nejenom bytový dům potřebuje opravy, ale taky bytové jednotky 

potřebují rekonstrukci.  Mezi základní rekonstrukce domu patří především zateplení fasády a 

opravy střechy přinášející velké úspory energií, které mohou dosahovat až o 50 % snížení 

spotřeby tepla. Společenství se tak investice brzy vrátí. 

 

Výhody programu REVIT spočívají v překlenovacím úvěru bez akontace, možnosti volby 

výše měsíční splátky a doba splácení může být až 25 let, jsou zde i výhodné úrokové sazby 

překlenovacího úvěru ze stavebního spoření od 3,7 % ročně.  Banka má poplatek za vedení 

úvěru ve výši 25 Kč a poplatek z uzavření smlouvy 1 % z úvěru, maximálně však 30 000 Kč. 

Po celou dobu přípravy a realizace projektu pomáhají společenství finanční poradci 

z Wüstenrotu, kteří také zpracovávají dokumentace pro žádost o státní podporu.  

 

TopRevit 

 

Jedná se o úvěr bez zástavy nemovitosti poskytovaný SVJ na rekonstrukci a opravy domu, 

přístavby, nástavby, připojení domu k veřejným sítím. Výhodou úvěru je získání úvěru bez 

nutnosti zástavy domu, nízký poplatek za zpracování a poskytnutí úvěru. Poplatek za správu 

účtu si banka účtuje 150 Kč měsíčně.  

 

Výše úvěru se pohybuje od 300 000 Kč až do 500 000 Kč na bytovou jednotku bez zástavy 

nemovitosti. Doba splatnosti úvěru je 5 až 25 let. Pevná úroková sazba je po dobu až 5 let.
12

 

 

4.4 Srovnání nabídek spořitelen 

 

V následující tabulce je porovnání největších stavebních spořitelen v ČR nabízejících úvěry 

pro společenství vlastníků jednotek. 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.wuestenrot.cz/uvery/pravnicke-osoby/ 
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Tabulka 4.2 porovnání nabídky spořitelen 

Spořitelny Výše úroku Výše úvěru Doba splatnosti 

Českomoravská 

stavební spořitelna 
         od 2,95 % až 15 mil. Kč 20 let 

Raiffeisen stavební 

spořitelna 
  od 3,5 % 

přizpůsobeno fondu 

SVJ 
24 let 

Wüstenrot – stavební 

spořitelna, a. s. 
  od 3,7 % 500 tis./byt. jednotka 25 let 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

Stavební spořitelny nabízí nejnižší úroky na českém trhu v porovnání s bankami. 

 

4.5 Modelový příklad na možnost financování SVJ z úvěru 

 

Společenství vlastníků jednotek o 12 bytových jednotkách plánuje vyměnit okna, vstupní 

dveře a provést celkové zateplení bytového domu. Všichni nájemníci domu jsou bez dluhů a 

pravidelně splácí nájemné v plné výši. Na opravy domu společenství potřebuje podle 

kalkulace částku 3 000 000 Kč. Ve fondu oprav má naspořeno 150 000 Kč. S touto částkou 

mohou počítat jako s případnou rezervou při využití úvěru. Shromáždění členů SVJ se 

rozhodlo, že si vezme na úvěr celou potřebnou částku, tedy 3 000 000 Kč a peníze ve fondu 

oprav ponechají na nečekané výdaje. Požadovaná doba splácení úvěru je 20 let. Měsíčně 

nájemníci domu nastřádají do fondu oprav 24 000 Kč, což dělá na bytovou jednotku 2 000 Kč 

měsíčně.  

 

Částka úvěru 3 000 000 Kč vychází z následujícího rozpočtu:  

- výměna oken 700 000 Kč (částka se dělí spoluvlastnickými podíly),  

- výměna vstupních dveří 150 000 Kč (částka se dělí spoluvlastnickými podíly), 

- zateplení a izolace domu 2 150 000 Kč (částka se rovněž dělí spoluvlastnickými 

podíly). 

Celková částka úvěru je vypočítána na 3 000 000 Kč, společenství počítá s rezervou 150 000 

Kč, kterou má ve fondu. 
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Kalkulace úvěru pro SVJ u vybraných finančních institucí 

 

Úvěr na základě nabídek a základních údajů od jednotlivých finančních institucí bude 

kalkulován podle vztahu pro výpočet měsíční splátky: 

n

r

r
Da















1

1
1

*                      (4.1) 

kde a je výše měsíční splátky, D výše půjčené částky od banky, r je úrok za jeden měsíc a n 

počet celkových splátek za 20 let 

 

Česká spořitelna 

 

Kč21476

004992,01

1
1

004992,0
*3000000

240














 

Dále si ČS účtuje za vedení úvěru 400 Kč měsíčně a za sjednání úvěru 30 000 Kč, které 

požaduje v okamžiku podepsání úvěrové smlouvy. Při úroku 5,99 % p.a. by SVJ platilo 

včetně poplatků 21 876 Kč měsíčně po dobu 20 let. 

 

Československá obchodní banka 

 

Kč18022

00325,01

1
1

00325,0
*3000000

240














 

Za vedení úvěru si ČSOB účtuje 350 Kč měsíčně. Za sjednání úvěru si banka neúčtuje žádné 

poplatky. Při úroku 3,9 % p.a. by SVJ platilo včetně poplatků 18 372 Kč měsíčně po dobu 20 

let. 

 

Komerční banka 

 

Kč18022

00325,01

1
1

00325,0
*3000000

240
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U KB si za vedení úvěru účtují 200 Kč měsíčně a za sjednání úvěru 30 000 Kč, což je 1 % 

z úvěru a platí se při podepsání úvěrové smlouvy. Při úroku 3,9 % p.a. by SVJ platilo včetně 

poplatků 18 222 Kč měsíčně po dobu 20 let. 

 

UniCredit Bank 

 

Tato banka nepřichází v úvahu, protože požaduje vlastní zdroje financí alespoň ve výši 20 % 

z výše úvěru. 

 

Sberbank CZ, a. s. 

 

Kč17865

003167,01

1
1

003167,0
*3000000

240














 

Sberbank CZ, a. s. si za vedení úvěru účtuje 250 Kč měsíčně a za sjednání úvěru 30 000 Kč, 

což je 1 % z úvěru a platí se při podepsání smlouvy. Při úroku 3,8 % p.a. by SVJ platilo  

včetně poplatků 18 115 Kč měsíčně po dobu 20 let. 

 

Panel 2013+ 

 

Kč13918

0009083,01

1
1

0009083,0
*3000000

240














 

 

Při využití programu Panel 2013+ by společenství platilo při úroku 1,09 % p.a. 13 918 Kč 

měsíčně po dobu 20 let. 
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Kalkulace úvěru ze stavebního spoření 

 

Úvěr ze stavebního spoření bude kalkulován podle základních údajů od jednotlivých 

finančních institucí dle vztahu pro výpočet měsíční splátky: 

n

i

i
D

a



























12
1

1
1

12                       (4.2) 

kde D je výše úvěru, i úroková sazba, n počet celkových splátek za 20 let.  

 

Českomoravská stavební spořitelna 

 

Kč16563
44271,0

7375

12

0295,0
1

1
1

12

0295,0
*3000000

240
























 

 

ČMSS si účtuje za vedení úvěru 330 Kč měsíčně a za sjednání úvěru 30 000 Kč, což je 1 % 

z úvěru a platí se při uzavření smlouvy o úvěru. Při úroku 2,99 % p.a. by SVJ platilo včetně 

poplatků 16 893 Kč měsíčně po dobu 20 let. 

 

Raiffeisen stavební spořitelna 

 

Kč17399
50291,0

8750

12

035,0
1

1
1

12

035,0
*3000000

240
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Raiffeisen stavební spořitelna si účtuje za vedení úvěru 300 Kč měsíčně. Při posouzení 

žádosti požaduje 3 000 Kč, což je 0,1 % z úvěru a při sjednání úvěru požaduje 13 500 Kč což 

je 0,45 % z úvěru. Při úroku 3,5 % p.a. by SVJ platilo včetně poplatků 17 699 Kč měsíčně po 

dobu 20 let. 

 

Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s 

 

Kč17709
522342,0

9250

12

037,0
1

1
1

12

037,0
*3000000

240
























 

 

Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s. si účtuje za vedení úvěru 25 Kč měsíčně a za sjednání 

úvěru 30 000 Kč, což je 1 % z úvěru a platí se při uzavření smlouvy o úvěru. Při úroku 3,7 % 

p.a. by SVJ platilo včetně poplatků 17 709 Kč měsíčně po dobu 20 let. 
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Srovnání výše úvěru bank a spořitelen 

 

V následující tabulce jsou přehledně uvedeny všechny výpočty, které byly provedeny výše. 

Lze zde na první pohled vyčíst, které banky či spořitelny jsou pro pořízení úvěru vhodnější a 

které jsou méně vhodné. 

 

Tabulka 4.3 Porovnání výše úvěrů bank a spořitelen 

Banky a 

spořitelny 

Výše úroku 

(%) 

Doba 

splácení  

Výše 

měsíční 

splátky (Kč) 

Celkem 

zaplaceno po 

20 letech 

(Kč) 

Přeplacení 

úvěru (Kč) 

Česká 

spořitelna 
5,99 20 let 21 876 5 250 240 2 250 240 

Československá 

obchodní banka 
  3,9 20 let 18 372 4 409 280 1 409 280 

Komerční 

banka 
  3,9 20 let 18 222 4 373 280 1 373 280 

Sberbank CZ, 

a. s. 
  3,8 20 let 18 115 4 347 600 1 347 600 

Českomoravská 

stavební 

spořitelna 

2,95 20 let 16 983 4 075 920 1 075 920 

Raiffeisen 

stavební 

spořitelna 

  3,5 20 let 17 699 4 247 760 1 247 760 

Wüstenrot – 

stavební 

spořitelna, a. s. 

  3,7 20 let 17 709 4 250 160 1 250 160 

Panel 2013+ 1,09 20 let 13 918 3 340 320     340 320 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

Z předešlých kalkulací vyplynulo, že nejvýhodnější úvěr je z programu Panel 2013+, o který 

si však SVJ musí zažádat u státního fondu rozvoje bydlení. Pokud by tato žádost byla 
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zamítnuta, pak by se společenství mohlo obrátit na Českomoravskou stavební spořitelnu, 

která nabízí úvěr s úrokem od 2,95 %  p.a. 

 

Graf 4.3 Porovnání bank a spořitelen dle výše měsíční splátky  
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Zdroj: vlastní vypracování 

 

4.6 Shrnutí 

 

Pokud by SVJ uvažovalo o financování uvedených oprav v modelovém příkladu z vlastních 

zdrojů, tedy z naspořených peněz, museli by členové SVJ spořit spoustu let s tím, že žádné 

jiné výdaje by se nemohly uskutečnit. Z tohoto důvodu je tedy jistě vhodné zafinancovat 

opravu velkého rozsahu, jak je například zateplení a výměna oken a dveří pomocí úvěru.  

 

Na českém trhu je mnoho institucí, které nabízejí velmi mnoho různých úvěrů a půjček. Je 

vhodné si nechat poradit od odborníka, nebo kontaktovat několik finančních institucí. Každá 

z nich pak sestaví vlastní nabídku podle požadavků SVJ. Na základě jednotlivých nabídek 

může být vybrána ta, která bude pro společenství nejvýhodnější až už podle výše měsíční 

splátky, celkového přeplacení úvěru, podmínek pro poskytnutí úvěru, zajištění apod. 
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V rámci bakalářské práce byly mezi sebou porovnány vybrané banky (Česká spořitelna, 

ČSOB, KB, UniCredit bank, Sberbank CZ, a. s.) a stavební spořitelny (ČMSS, Raiffeisen 

stavební spořitelna a Wüstenrot stavební spořitelna, a. s.).  Jako nejvýhodnější se jevil úvěr od 

Českomoravské stavební spořitelny, která nabízí úrok od 2,95 % p.a. Tento úvěr je nabízen se 

splátkou včetně poplatků od 16 983 Kč měsíčně po dobu 20 let. 

 

Dále by společenství mělo vzít v úvahu nabídky z dotací např. Panel 2013+, který nabízí roční 

úrok 1,09 % ročně s fixací po celou dobu splácení. Při úroku 1,09 % ročně by SVJ platilo 

13 918 Kč měsíčně po dobu 20 let. Za zmínku stojí také program Zelená úsporám, kdy žadatel 

dostane dotace na zateplení domu. Tady by ale museli splnit určité procento tepelných úspor a 

úvěr by tedy možná musel být i vyšší, aby nejen zateplili dům, ale třeba i vyměnili způsob 

vytápění. 
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5 Závěr 

 

Privatizace bytového fondu se uskutečnila na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 

některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a je aktuální až do dnešní doby. 

Stále více bytových jednotek se převádí do osobního vlastnictví nájemníků a těm potom 

vzniká závazek vůči domu a to v podobě oprav, které si vlastníci musí zařizovat sami. Čím 

dál více lidí se stěhuje z nájemních bytů do bytů v osobním vlastnictví, což přináší řadu 

problému, které jsou s vlastnictvím bytu spojeny.  

 

Problematika společenství vlastníků jednotek je velmi rozsáhlá a nelze ji celou rozebrat 

v bakalářské práci. Jednotlivé kapitoly zachycují základní informace o společenství vlastníků 

jednotek, programy na podporu modernizace a oprav bytového fondu a závěrečné kalkulace 

jednotlivých nabídek finančních institucí. 

 

Běžným problémem se stává to, že se vlastníci bytových jednotek nemohou dohodnout, jakou 

právní formu zvolí pro svůj dům. Naštěstí toto rozhodnutí většinou závisí na obcích a 

městech, které tyto byty prodávají do osobního vlastnictví. Nejčastější formou bývá 

společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, která se časem mění na SVJ. 

 

Dalším velkým problémem je rozpor názorů mezi vlastníky bytových jednotek a to hlavně 

v oblasti přispívání do fondu oprav, v jaké výši budou jednotliví členové skládat zálohy a co 

všechno bude z těchto záloh financováno.  Řešení potřebují i další skutečnosti jakou jsou 

například větší opravy typu zateplení domu, výměna oken, dveří a výtahu, oprava střechy aj. 

Tady vlastníci nejčastěji řeší odkud vzít na tyto akce finanční prostředky, protože zde již 

nestačí měsíční zálohy do fondu oprav. 

 

Nelze přesně s určitostí poradit, jakou formu pro investování by mělo společenství použít. 

Každý nájemník upřednostňuje jinou instituci a to z hlediska oblíbenosti banky, preferencí od 

jiných nájemníků, nejnižší úrok a jiné. Podle poznatků v předchozích kapitolách je 

nejvýhodnější formou financovaní z programu Panel 2013+ z důvodů nejnižšího úroku, který 

činí 1,09 % a fixací po celou dobu splácení úvěru. Jediným úskalím je, že žadatel musí 

splňovat určité podmínky a podat žádost o financování z programu Panel 2013+, která mu 

nemusí být schválena. 
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Seznam zkratek 

 

a. s.   – akciová společnost 

BD   –  bytové družstvo 

ČMZRB  –  Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

ČS    –  Česká spořitelna 

ČSOB   –  Československá obchodní banka 

EU   –  Evropská unie 

FO   –  fyzická osoba 

KB   –  Komerční banka 

PO    – právnická osoba 

SFRB   –  státní fond rozvoje bydlení 

SVJ   –  společenství vlastníků jednotek 

SVP    –  spoluvlastnický podíl 

UCB    –  UniCredit Bank
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