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,,NÍZKOÚROČENÝ ÚVĚR 
OD STÁTNÍHO FONDU 

ROZVOJE BYDLENÍ“



ROZPOČET 
ROKU 2019

250 mil. Kč

Úvěrový program 
na revitalizace bytového fondu 
bez ohledu na technologii výstavby

VYUŽÍTÍ PROGRAMU PANEL

·  snížení energe�cké náročnos� domu;
·  opravy poruch domů;
·  opravy a modernizace společných prostor;
·  modernizace bytových jader;
·  důraz je kladen na komplexnost oprav

KOMU JE PROGRAM PANEL URČEN

Žádat o úvěr mohou vlastníci bytových domů, tedy 
družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické 
osoby, města, obce.
Technologie výstavby bytového domu (panel, cihla) 
není rozhodující. 
Domem se rozumí budova s nejméně čtyřmi 
samostatnými byty, ve které více než polovina 
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
bydlení a je k tomuto účelu určena. Budova musí být 
postavená na území ČR.

Program Panel 2013 + platí po 
celém území České republiky!

ŽÁDOST O ÚVĚR

Žadatel o úvěr podat osobně či poštou na pracoviš� 
SFRB v Praze nebo Olomouci, případně může žadatel 
využít pro podání některých dokumentů také datové 
schránky.
Po doložení úplné žádos� provede SFRB kontrolu 
splnění podmínek dle NV č. 468/2012 Sb., v platném 
znění a do 30 dnů obdrží žadatel Informaci 
o předběžném vyhodnocení žádos� s výzvou o 
zaslání náležitos� II. čás� do 6 měsíců.

ČERPÁNÍ ÚVĚRU

Čerpání úvěru musí žadatel zahájit do 6 měsíců ode 
dne podpisu úvěrové smlouvy a ukončit čerpání 
nejpozději do 3 let ode dne podpisu úvěrové 
smlouvy. Podmínkou pro čerpání je založení 
čerpacího účtu, přes který budou úhrady probíhat. 
Žadatel vyplní žádost o čerpání, jehož přílohou je 
faktura dodavatele včetně soupisu prací.

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

Výhody programu:

- SFRB přijímá žádosti do programu kontinuálně;

- program platí pro celé území České republiky;

- podporuje komplexní opravy a modernizace,     
  které vedou k prodloužení životnosti domu;

- průměrné vyřízení žádosti trvá 14 dnů, podpis  
  úvěrové smlouvy do jednoho měsíce.



 
VÝŠE ÚVĚRU

Až do 90 % způsobilých výdajů při dodržení 
limitu de minimis;
V případě no�fikovaného režimu (bez limitu de 
minimis) až do 75 % způsobilých výdajů.

SPLATNOST ÚVĚRU

·   10, 20 a 30 let.

ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU

Vinkulací pojistné smlouvy (všichni příjemci 
úvěru), 
zástavní smlouvou (bytová družstva, právnické 
a fyzické osoby), 
ručením ze zákona podle § 1194 odst. 2 zákona  
č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (společenství vlastníků 
jednotek).

DODAVATEL STAVBY

Dodavatelem opravy nebo modernizace domu 
jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají 
systém řízení jakos� zaveden a cer�fikován 
způsobem odpovídajícím příslušné české 
technické normě (ISO 9001).

OPĚTOVNÉ POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

Na tentýž druh opravy nebo modernizace 
stejných stavebních prvků domu může být úvěr 
poskytnut pouze jednou; to nepla�, pokud 
stavební prvky domu, které byly předmětem 
předchozí opravy nebo modernizace, již 
nesplňují současné požadavky stanovené 
právními předpisy nebo technickými normami
Úvěr  se neposkytne na činnos�, na které byla 
poskytnuta podpora ze státních nebo 
evropských fondů.

CO V PROGRAMU PANEL NELZE

- Proplácet již uhrazené zálohy a faktury
- Žádat o úvěr po zahájení prací
- Nahradit �mto úvěrem jiný úvěr

 

 

 

Úroková sazba platná od 1.8.2019 je  ve výši 
základní referenční sazby EU pro ČR, s fixací 

po celou dobu splácení úvěru

2,27%



ČÁST A - povinné minimum

1. Odstranění poruch základů domů a 
opravy hydroizolace spodní stavby 
2. Odstranění sta�ckých poruch nosné 
konstrukce 
3. Oprava obvodového pláště a oprava 
styků dílců obvodového pláště 
4. Oprava lodžií nebo balkónů včetně 
zábradlí, výměna původních balkónů za nové 
balkóny nebo přebudování balkónů na lodžie i s 
případným zvětšením užitné podlahové plochy 
nového balkónu nebo lodžie v souvislos� s 
použitou stavební technologií 
5. Provedení dodatečné tepelné izolace 
neprůsvitného obvodového pláště

 

6. Náhrada vnějších otvorových výplní 
tepelně technicky, případně hlukově 
dokonalejšími materiály 
7. Opravy a zateplení střech včetně 
nástaveb, kterými jsou například strojovny, 
komíny atd. 
8. Vyregulování otopné soustavy 
9. Oprava nebo výměna hromosvodů, 
hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, 
slaboproud), zdravotně-technických instalací a 
plynu včetně výměny měřičů spotřeby

ČÁST B

10. Zřízení nového balkónu nebo lodžie, 
zasklení stávajícího balkónu nebo lodžie 
11. Obnova předložených vstupních schodů 
a zábradlí, zídek a dlažby 
12. Oprava pro�požárních zařízení a 
konstrukcí 
13. Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí 
14. Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí 
podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, 
na chodbách, oprava schodišť a vstupního 
prostoru včetně schránek a osvětlení 
15. Zkvalitnění ústřední regulace otopné 
soustavy, modernizace otopné soustavy včetně 
využi� obnovitelných zdrojů energie, která může 
být spojená s výměnou rozvodů a případně 
otopných těles a výměnou nebo instalací nových 
měřičů spotřeby tepla 
16. Oprava objektových předávacích stanic 
nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé 
užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby

 

17. Výstavba nové kotelny pro potřeby 
domu
 
18. Instalace termosolárních panelů 
sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu 
19. Zřízení, oprava nebo modernizace 
vzduchotechniky 
20. Zřízení nového výtahu, oprava nebo 
výměna výtahu stávajícího včetně nutných 
zásahů do konstrukce výtahové šachty 
21. Oprava nebo výměna vstupních dveří do 
bytu 
22. Oprava nebo modernizace bytového 
jádra včetně rozvodů elektřiny, 
zdravotně-technických instalací a plynu 
23. Opravy nebo modernizace v bytě – 
výměna rozvodů, oprava podlah, stěn, stropů a 
výměna dveří 
24. Náklady na projektové práce, nutné 
posudky, revize, průkazy, audity, technický dozor 
stavebníka 

SEZNAM OPRAV A MODERNIZACÍ
NA KTERÉ LZE POSKYTNOU ÚVĚR

DŮRAZ JE V PROGRAMU 
PANEL 2013+ KLADEN NA 
KOMPLEXNOST OPRAV!



POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O ÚVĚR - I.část
 Požadovaný doklad Bližší specifikace dokladu 
 Vy�štěný a vyplněný formulář žádos� 

s vyznačením doložených příloh podepsaný 
žadatelem. 
 
Pokud za žadatele jedná zmocněná osoba, 
podepisuje za žadatele veškeré dokumenty, 
k jejichž podpisu je zmocněna (do podpisu 
smlouvy). 

Formulář na: h�p://www.sfrb.cz/programy-a-
podpory/program-panel-2013/ 
Žadatel vyplní formulář žádos� a doručí žádost spolu 
s povinnými přílohami na SFRB, pracoviště Vinohradská 
1896/46, 120 00 Praha 2 nebo pracoviště Dolní náměs� 192/9, 
779 00 Olomouc.  
 
Originál, podepsaný žadatelem (oprávněnou osobou). 

 CELKOVÉ VÝDAJE na opravy Celkové výdaje uvedené na posledním řádku tabulky členění 
výdajů. 

 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE na opravu a modernizaci Celkové způsobilé výdaje uvedené v tabulce členění výdajů.  
 

Výše požadovaného úvěru - Režim de minimis  
Vyplní žadatel, který nemá vyčerpanou podporu de minimis a 
žádá v režimu de minimis nebo žadatel, který je mimo režim 
podpory. 

 
Výše požadovaného úvěru - Režim no�fikace 

Vyplní žadatel, který má vyčerpanou podporu de minimis nebo 
nechce podporu de minimis čerpat a žádá tedy v režimu 
no�fikace. 

1.a Doklad o vlastnictví pozemku, budovy nebo bytu - 
výpis z katastru nemovitos�. 

Úředně vyhotovený výpis z katastru nemovitos� (dále „LV“). 
Originál nebo ověřená kopie – ne starší 3 měsíců. 

1.b 
Doklad o vzniku užívacího vztahu k pozemku a 
souhlas vlastníka pozemku s opravou prováděnou 
vlastníkem budovy. 

Originál LV 
Ověřená kopie smlouvy s vlastníkem pozemku. 
Originál souhlasu vlastníka pozemku se stavbou. 

2. 

P R O H L Á Š E N Í 
k žádos� o poskytnu� úvěru z prostředků SFRB ke 
kry� čás� nákladů na opravy a modernizace domů 
formou úvěru právnickým a fyzickým osobám 
podle § 4 odst. (2) písm. b), c) nařízení vlády č. 
468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nemá 
nedoplatky, není v úpadku ani v likvidaci) 

Vzor na h�p://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-
panel-2013/ 
 
 
 
 
Originál podepsaný žadatelem. 

3. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de 
minimis.  

Vyplňuje pouze ten žadatel, který žádá o úvěr v režimu de 
minimis. 
Formulář na h�p://www.sfrb.cz/programy-a-
podpory/program-panel-2013/ 
Originál podepsaný žadatelem. 

4. 

Projektová dokumentace navrhované opravy 
nebo modernizace domu zpracovaná 
autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným 
technikem pro pozemní stavby. 

Dokumentace ve stupni pro stavební řízení. 
Pokud není povinnost zpracovat projektovou dokumentaci 
(nutno doložit prohlášením odpovědné osoby, nebo 
oznámením stavebního úřadu), musí být doložena specifikace 
rozsahu oprav například popisem ve zprávě autorizované osoby, 
nebo v nabídce dodavatele stavebních prací.   
 
Originál nebo ověřená kopie. 

5. 

Doklad prokazující výši energe�cké úspory - 
Energe�cký posudek pro větší změnu budovy, 
Energe�cký posudek pro jinou než větší změnu 
budovy. 

Pokud je předmětem opravy a modernizace některá z činnos� 
uvedených pod čísly 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18 přílohy k NV, musí 
žadatel o úvěr doložit doklad prokazující výši energe�cké úspory 
- energe�cký posudek. Energe�cký posudek musí žadatel 
doložit i v případě, že předmětem opravy a modernizace budou 
položky 8 a 19, pokud bude výsledkem opravy a modernizace 
úspora energie. Vzor na: h�p://www.sfrb.cz/programy-a-
podpory/program-panel-2013/ 
Originál nebo ověřená kopie. 



6. Rozpočet stavebních prací. 

Položkový rozpočet projektanta včetně krycího listu rozpočtu. 
Pokud se projekt nedokládá, rozpočet zpracovaný 
autorizovanou osobou.  
 
Originál potvrzený autorizovanou osobou a podepsaný 
žadatelem.  

7.a Členění výdajů projektu -  
režim de minimis 

Vyplněná tabulka Členění výdajů - režim de minimis podepsaná 
žadatelem.  
h�p://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-
2013/ - originál podepsaný žadatelem 

7.b Členění výdajů projektu -  
režim no�fikace 

Vyplněná tabulka Členění výdajů - režim no�fikace podepsaná 
žadatelem.  
h�p://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-
2013/ – originál podepsaný žadatelem 

8.a Doklad prokazující podlahovou plochu bytů. 

Vyplněná Tabulka podlahových ploch v bytovém domě - byty:  
pokud se v bytovém domě nevyskytují nebytové (komerční) 
prostory. 
h�p://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-
2013/ 
Originál podepsaný žadatelem a autorizovanou osobou. 

8.b 

Doklad prokazující podlahovou plochu bytů, 
společných prostor domu užívaných výhradně 
nájemníky/vlastníky bytů, podlahovou plochu 
nebytových (komerčních) prostor a podlahovou 
plochu ostatních společných prostor. 

Vyplněná Tabulka podlahových ploch v bytovém domě - byty+ 
nebytové:  
Pokud se v bytovém domě vyskytují nebytové (komerční) 
prostory.  
h�p://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-
2013/ 
Originál podepsaný žadatelem a autorizovanou osobou. 

9. 

 
a) Finanční kry� celkových rozpočtových nákladů  
 
 
 
b) Doklady sloužící k posouzení schopnos� 
žadatele úvěr splácet. 
 
c) Prohlášení o úvěrech a ostatních závazcích 
žadatele (vč. poskytnutého ručení), údaje o 
zajištění závazků žadatele (zástavními právy, 
blankosměnkami apod.) 

Přehled jednotlivých finančních zdrojů (vlastní, cizí, SFRB), které 
v součtu kryjí celkové rozpočtové náklady (doplněný o výpis 
z účtu fondu oprav, kopie úvěrových smluv, popř. jiných 
dokladů prokazujících zdroje financování).  
 
Výše měsíčních příspěvků do fondu oprav s uvedením jejich uži� 
(splátky úvěrů, běžná údržba, revize, ….). 

 
Stavy  k 31.12.  a  k poslednímu uzavřenému čtvrtle�. 
 
Originál podepsaný žadatelem. 

10. 

Potvrzení autorizovaného inženýra nebo 
autorizovaného technika činného ve výstavbě o 
tom, že stav domu nevyžaduje některou opravu 
nebo modernizaci uvedenou v čás� A přílohy k NV. 
 
 

Vyjádření k jednotlivým opravám nebo modernizacím, které 
není nutno provádět - uvést odůvodnění. 
 
Originál podepsaný autorizovanou osobou pro pozemní stavby. 

11. 

Doklady k právní subjek�vitě a ekonomické situaci 
žadatele 
 
- doklad o právní subjek�vitě 
 
 
 
 
 
- je-li žadatelem právnická osoba, informace o 
iden�fikaci: 

 
 
Doklad o právní subjek�vitě (např. výpis z obchodního či 
živnostenského rejstříku, popřípadě z rejstříku neziskových 
právnických osob, anebo obdobný dokument, jde-li o jinou 
právnickou osobu) – nepla� pro obce 
 
Originál aktuálního výpisu (ne starší 3 měsíců). 
 

12. Prohlášení žadatele k propojeným podnikům. 
Prohlášení podává žadatel v případě režimu no�fikace, a to až 
na výzvu SFRB v případě, že intenzita veřejné podpory přesáhne 
25%. 

13. Prohlášení žadatele k dotacím Podává žadatel k existujícím dotačním programům - Nová 
zelená úsporám a IROP (nelze souběh s programem Panel) 

 



POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O ÚVĚR - II.část
 Požadovaný doklad Bližší specifikac e dokladu 

1. 

 

Platný doklad o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném 
znění: 

- pravomocné stavební povolení nebo 
- veřejnoprávní smlouva o provedení stavby 

nebo 
- oznámený cer�fikát autorizovaného 

inspektora příslušnému stavebnímu úřadu 
nebo 

- ohlášení stavby s vyznačením převze� 
příslušným stavebním úřadem nebo 

- souhlas s provedením ohlášené stavby nebo  
- prohlášení, že v zákonné lhůtě nebylo 

stavebním úřadem vydáno rozhodnu� o 
zákazu provedení ohlášené stavby nebo 

- prohlášení žadatele, že stavební úpravy 
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení  

 
 
 
Originál nebo ověřená kopie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originál podepsaný žadatelem a doložený vyjádřením 
stavebního úřadu. 

2. 

Smlouva o provedení prací (včetně rozpočtu), 
uzavřená se zhotovitelem, pokud opravy a modernizaci 
neprovádí sám žadatel  
 
nebo 
 

prohlášení žadatele, že stavbu provádí sám, doložené 
oprávněním k podnikání ve stavebnictví. 

 
Originál nebo ověřená kopie. 
 
 
 
 
 
Originál podepsaný žadatelem. 

3. Smlouva o technickém dozoru stavebníka. 

Technický dozor stavebníka bude vykonávat autorizovaná 
osoba dle zákona č. 360/1992 Sb.  
 
Originál nebo ověřená kopie. 

4. 
Doklad o tom, že zhotovitel oprav a modernizace má 
zaveden systém řízení jakos� podle českých 
technických norem (ISO). 

 
 
Kopie 

5. 

Podklady k navržené formě zajištění úvěru: 
 
- prohlášení o ručitelském závazku 
- směnka a směnečné prohlášení 
 
- zřízení zástavního práva k nemovitostem,  
na které je poskytován úvěr (na budovu 
i pozemek) 
 
- zřízení zástavního práva k jiné nemovitost 
 
 
- vinkulace pojistného plnění 

 
 
Iden�fikační údaje ručitelů - Originál. 
Dokument bude vypracován Fondem. 
 
Není nutné dokládat znalecký posudek na budovu. 
 
Originál nebo ověřená kopie znaleckého posudku (dle zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění) nesmí být 
starší 1 roku a musí obsahovat ocenění tržní cenou. 
 
Kopie pojistných smluv k nemovitostem, na které bude čerpán 
úvěr.Dokument bude vypracován Fondem. 



6. 

Doklad prokazující schválení uzavření smlouvy o úvěru 
a formu zajištění úvěru 
 

 

 

U obcí - usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo schváleno 
uzavření smlouvy o přije� úvěru a forma zajištění tohoto úvěru 
včetně pověření k podpisu smluvních dokumentů 
 
U jiných právnických osob doklady prokazující schválení 
uzavření smlouvy o úvěru a forma zajištění tohoto úvěru 
dostatečnou formou z hlediska požadavků na tyto úkony pro 
jejich platnost (např. zápis z valné hromady, zápis ze 
shromáždění vlastníků jednotek/ zápis z členské schůze 
družstva). Žadatel předloží i dokumenty dokládající požadavky 
na formu těchto úkonů (např. výpis z obchodního rejstříku, 
stanovy apod.) 
 
Zápis ze schůze - vzor naleznete na 
h�p://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-
2013/ 

7. 

 
 
Informace o plátci DPH 
 
 
Osvědčení o registraci plátce DPH 

Vzor na: h�p://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-
panel-2013/ 
 
Originál podepsaný žadatelem. 
 
Kopie pokud je žadatel registrován. 

8. Členění výdajů projektu - aktualizované dle Smlouvy o 
dílo. 

Vyplněná aktualizovaná tabulka Členění výdajů podepsaná 
žadatelem. 
h�p://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-
2013/ 

9. Fotodokumentace stávajícího stavu budovy. 
Fotografie čás� domu, které jsou předmětem opravy a 
modernizace - plášť budovy, střecha, výtah … V elektronické 
podobě: odeslat na adresu kontaktní osoby vyřizující úvěr.  

 


