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UZAVÍRÁNÍ SMLUV O STAVEBNÍM SPOØENÍ

I. Úèel smlouvy o stavebním spoøení
1) Stavební spoøení je úèelové spoøení spoèívající

a) v pøijímání vkladù od úèastníkù stavebního spoøení,
b) v poskytování úvìrù úèastníkùm stavebního spoøení,
c) v poskytování pøíspìvku fyzickým osobám (dále jen

�státní podpora�) úèastníkùm stavebního spoøení.
2) Úvìr ze stavebního spoøení lze pou�ít k financování dále

uvedených bytových potøeb na území ÈR:
a) získání bytu
b) koupì nebo výstavba stavby pro bydlení
c) získání pozemku za úèelem výstavby stavby pro byd-

lení, resp. koupì pozemku se stavbou pro bydlení
d) zmìna, modernizace a údr�ba bytu, stavby pro bydle-

ní nebo její èásti, vèetnì úhrady pøípadných podílù na
opravì spoleèných èástí

e) stavební úprava nebytových prostor na byt
f) úhrada závazkù, je� vznikly v souvislosti s vý�e uve-

denými úèely, s výjimkou pokut a dal�ích sankcí, ulo-
�ených úèastníkovi stavebního spoøení (dále jen �úèast-
ník�) za poru�ení jeho povinností pøi øe�ení jeho
bytových potøeb.

3) Úèastníkem mù�e být pouze fyzická osoba s trvalým po-
bytem na území Èeské republiky a rodným èíslem pøidì-
leným pøíslu�ným orgánem Èeské republiky a právnická
osoba se sídlem na území Èeské republiky a identifikaèním
èíslem pøidìleným pøíslu�ným orgánem Èeské republiky.

II. Cílová èástka stavebního spoøení
1) Smlouva se uzavírá na urèitou cílovou èástku stavebního

spoøení (dále jen �cílová èástka�), která se skládá z:
a) pøijatých vkladù, k dobru pøipsaných úrokù (u fyzických

osob vèetnì úrokù z pøipsané státní podpory) a z dal�ích
k dobru pøipsaných èástek po odeètení nákladù (dále
jen �uspoøená èástka�) a z pøipsané státní podpory
u fyzických osob (dále jen �zùstatek na úètu�, tento
pojem oznaèuje souhrn v�ech vý�e uvedených polo-
�ek) a

b) z úvìru ze stavebního spoøení v okam�iku pøidìlení ve
vý�i rozdílu mezi cílovou èástkou a zùstatkem na úètu.

2) Cílová èástka èiní nejménì 30.000 Kè a je uzavírána na
celé tisíce.

III. Uzavírání smluv
1) Návrh na uzavøení smlouvy podává �adatel na formuláøi

k tomu urèeném. �adatel je vázán svým návrhem po dobu
jednoho mìsíce.

2) Smlouva je uzavøena dnem, ve kterém �adatel obdr�í sta-
vební spoøitelnou potvrzenou �ádost o uzavøení smlouvy
o stavebním spoøení (dále jen �uzavøení smlouvy�). �á-
dosti fyzických osob s cílovou èástkou od 1 milionu Kè

V�EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOØENÍ
Schváleno Ministerstvem financí Èeské republiky dne 15. srpna 1996

pod jednacím èíslem 322 / 51 745 / 1996
(zmìna schválena dne 27. 1. 1997 pod è.j. 352 / 87 615 / 1996)

Tarif CMW
Uzavírání smluv o stavebním
spoøení
I. Úèel smluv o stavebním spo-

øení
II. Cílová èástka stavebního spo-

øení
III. Uzavírání smluv o stavebním

spoøení
IV. Úhrada za uzavøení smlouvy

Vklady stavebního spoøení,
úroèení, státní podpora
V. Vklady stavebního spoøení
VI. Úroèení zùstatku na úètu, do-

dateèné úrokové zvýhodnìní
VII. Státní podpora

Zmìny smluv o stavebním
spoøení/zmìny cílové èástky
stavebního spoøení
VIII. Rozdìlení, sní�ení
IX. Slouèení
X. Výpovìï smlouvy o stavebním

spoøení

Pøidìlení cílové èástky stavebního
spoøení
XI. Pøidìlení a fond stavebního

spoøení
XII. Pøedpoklady a poøadí

pøidìlení
XIII. Vyrozumìní o pøidìlení

a �ádosti osob právnických budou ve smyslu zákona
o stavebním spoøení posuzovány individuálnì a pøi pøijetí
stavební spoøitelnou podepsány. Stavební  spoøitelna není
povinna zdùvodnit odmítnutí �ádosti.

3) Doba spoøení konèí poskytnutím úvìru nebo vyplacením
uspoøené èástky a státní podpory (má-li na ni úèastník
nárok) nebo zánikem právnické osoby jako úèastníka. Po-
skytnutím úvìru se rozumí podepsání smlouvy o úvìru
(dle èl. XVI.).

IV. Úhrada za uzavøení smlouvy
1) Úèastník je povinen neprodlenì, nejpozdìji v�ak do ètyø

mìsícù ode dne uzavøení smlouvy, zaplatit úhradu za uza-
vøení smlouvy ve vý�i, která èiní 1,6 % cílové èástky. Úèast-
ník stavebního spoøení mù�e pøi uzavøení smlouvy zvolit
ni��í úhradu za uzavøení smlouvy ve vý�i 1 % cílové èást-
ky. V takovém pøípadì v�ak nemá mo�nost po�ádat
o zvý�ení pøidìlované èástky podle èl. XIV. odst. 2
a nemù�e mu být rovnì� poskytnuto dodateèné úrokové
zvýhodnìní podle èl. VI odst. 5.
Není-li úhrada za uzavøení smlouvy plnì zaplacena, zúè-
tují se v�echny platby uskuteènìné úèastníkem ve pro-
spìch této úhrady.

2) Není-li bìhem ètyø mìsícù po uzavøení smlouvy úhrada
za uzavøení smlouvy plnì zaplacena, má stavební spoøi-
telna právo smlouvu vypovìdìt.

3) Úhrada za uzavøení smlouvy se nesni�uje ani se èásteènì
nevrací, není-li cílová èástka úèastníkem po�adována v plné
vý�i. Stavební spoøitelna v�ak mù�e v pøípadì uzavøení nové
smlouvy zapoèítat na úhradu za její uzavøení tu zaplace-
nou èást úhrady, odpovídající neèerpané èásti cílové èást-
ky pùvodní smlouvy.

VKLADY STAVEBNÍHO SPOØENÍ, ÚROÈENÍ, STÁTNÍ
PODPORA

V. Vklady stavebního spoøení
1) Mìsíèní vklad na stavební spoøení èiní minimálnì 3 �

cílové èástky (pravidelný vklad). Klient má mo�nost spoøit
do ukonèení doby spoøení (viz èl. III. odst. 3).

2) Vklad se pova�uje za provedený v den  pøipsání na úèet
úèastníka nebo jeho prokazatelným pøijetím stavební spo-
øitelnou.

3) Mimoøádné vklady jsou mo�né.
4) Pøespoøení dohodnuté cílové èástky není pøípustné.
5) V pøípadì pøespoøení dohodnuté cílové èástky mù�e sta-

vební spoøitelna po dohodì s úèastníkem cílovou èástku
zvý�it, nebo pøespoøenou èástku po uplynutí osmi týdnù
od pøespoøení úèastníkovi vrátit.

6) Je-li úèastník i po zapoètení mimoøádných vkladù
v prodlení s více ne� �esti pravidelnými vklady a nezaplatí-
-li dlu�né vklady do osmi týdnù poté, kdy mu byla doruèe-

XIV. Pøidìlení cílové èástky staveb-
ního spoøení, zvý�ení pøidìlo-
vané èástky

Úvìr ze stavebního spoøení
XV. Poji�tìní
XVI. Zaji�tìní úvìru
XVII. Výplata úvìru
XVIII. Úroèení úvìru
XIX. Splácení úvìru
XX. Okam�ité splacení úvìru

Pøechod práv a povinností ze smlou-
vy o stavebním spoøení
XXI. Pøevod smlouvy o stavebním

spoøení

Správní agenda spoøitelny
XXII. Po�ta
XXIII. Vedení úètu
XXIV. Úhrady
XXV. Zápoèet
XXVI. Úmrtí úèastníka stavebního

spoøení

V�eobecná ustanovení
XXVII. Zmìny podmínek
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na výzva k jejich zaplacení, má stavební  spoøitelna právo
smlouvu vypovìdìt.  V pøípadì výpovìdi platí èl. X.

7) Vklady fyzických osob jsou dle zákona è. 21/1992 Sb.
o bankách v platném znìní poji�tìny.

VI. Úroèení zùstatku na úètu, dodateèné úrokové
zvýhodnìní

1) Zùstatek na úètu je roènì úroèen sazbou 2 %, pøièem� se
ve�keré do�lé vklady úroèí pøesnì ode dne, kdy na úèet
do�ly.

2) Úroky se pøipisují ve prospìch úètu úèastníka ke konci
kalendáøního roku. Pøi ukonèení úroèení v prùbìhu kalen-
dáøního roku se úroky pøipisují ke dni tohoto ukonèení.

3) Úroky a úroková zvýhodnìní se samostatnì nevyplácejí.
4) Úèastníkovi mù�e být poskytnuto dodateèné úrokové zvý-

hodnìní od poèátku trvání smlouvy ve vý�i 3 % p.a. (�vìr-
nostní prémie�). Zøekne-li se úèastník po vzniku nároku
na pøidìlení úvìru ze stavebního spoøení, je mu �vìrnost-
ní prémie� poskytnuta, kdy�:
a) smlouva existovala nejménì 5 let a
b) roèní vklady na stavební spoøení odpovídaly nejménì

dohodnutým pravidelným vkladùm dle èlánku V. odst.1
a zùstatek na úètu èiní minimálnì 20 000 Kè.

�Vìrnostní prémie� se pøipisuje na úèet stavebního spoøe-
ní úèastníka a je splatná pøi výplatì celého zùstatku úètu
stavebního spoøení.

5) Mimo to úèastníkovi stavebního spoøení, který zaplatil úhra-
du za uzavøení smlouvy ve vý�i 1,6 % cílové èástky a po
vzniku nároku na pøidìlení podle èl. XII. odst. 1 a� 3 se
zøekne úvìru ze stavebního spoøení, poskytne spoøitelna
dodateèné úrokové zvýhodnìní ve vý�i 1 % cílové èástky.
Toto úrokové zvýhodnìní spoøitelna pøipí�e ve prospìch
jeho úètu stavebního spoøení pøi zru�ení úètu.

VII. Státní podpora
1) Nárok na státní podporu má úèastník - fyzická osoba - pøi

splnìní podmínek daných zákonem o stavebním spoøení.
Je poskytována ze státního rozpoètu formou roèních záloh.

2) Státní podpora èiní 25 % z roènì uspoøené èástky, nejvý-
�e v�ak 25 % z 18 000 Kè.

3) Èást uspoøené èástky pøesahující v jednom kalendáøním
roce 18 000 Kè bude pøevedena na nárok na státní pod-
poru v následujícím roce.

4) Nárok na státní podporu je stavební spoøitelnou uplatòo-
ván za v�echny úèastníky u Ministerstva financí Èeské
republiky v�dy po uplynutí kalendáøního roku.

5) Úèastník ztrácí nárok na výplatu státní podpory, pokud
v prùbìhu pìti let od uzavøení smlouvy s vkladem naklá-
dá, s výjimkou pøípadu, kdy jsou vklady stavebního spo-
øení po poskytnutí úvìru pou�ity na bytové úèely.

6) Nakládá-li úèastník se zùstatkem na jeho úètu po uplynutí
zákonné lhùty pìti let, zùstává mu státní podpora zacho-
vána.

ZMÌNY SMLUV O STAVEBNÍM SPOØENÍ / ZMÌNY CÍLOVÉ
ÈÁSTKY

VIII. Rozdìlení, sní�ení
Na základì písemné �ádosti lze cílovou èástku uvedenou
ve smlouvì rozdìlit nebo sní�it, a to  s úèinností ode dne,
kdy spoøitelna pøijetí �ádosti potvrdila (v souladu s èl. III.
odst. 2). Zmìna smlouvy vy�aduje souhlas stavební  spo-
øitelny, která mù�e urèit podmínky, za kterých lze smlouvu
zmìnit.
Rozdìlení smlouvy je mo�né za pøedpokladu, �e stávající
vklad u dosud existující smlouvy zùstane nedotèen, a dále
po uplynutí doby spoøení.

1) Pøi rozdìlení po uplynutí doby spoøení se zùstatek na úètu
dìlí v pomìru cílových  èástek dílèích smluv; hodnotící
èíslo získané do této doby a den uzavøení smlouvy se
nemìní. �ádá-li úèastník jiné rozdìlení zùstatku na úètu,
vypoèítá se hodnotící èíslo obou dílèích smluv podle èl.
XII. odst. 3 novì. Cílové èástky dílèích smluv lze pøidìlit
12 mìsícù ode dne, kdy bylo rozdìlení schváleno, jsou-li
souèasnì splnìny podmínky dle èl. XII.

2) V ostatních pøípadech platí odpovídající zákonná usta-
novení.

3) Pøi sní�ení cílové èástky se hodnotící èíslo vypoète podle
èl. XII. odst. 3 na základì zmìnìné cílové èástky
k nejbli��ímu dni hodnocení. Den uzavøení smlouvy se
nemìní. Na základì smlouvy se sní�enou smluvní èást-

kou lze provést pøidìlení po uplynutí 12 mìsícù od data
schválení sní�ení stavební spoøitelnou, jsou-li souèasnì
splnìny podmínky dle èl. XII.

IX. Slouèení
1) Na základì písemné �ádosti lze s úèinností ode dne po-

tvrzení smlouvy stejného tarifu a stejné varianty po uply-
nutí doby spoøení slouèit. Zmìna smlouvy vy�aduje sou-
hlas stavební spoøitelny, která mù�e urèit podmínky pro
takovou zmìnu.

2) V pøípadì slouèení se hodnotící èíslo vypoèítá dle pravi-
del uvedených v èl. XII. odst. 3 novì s pøihlédnutím
k èástkám jednotlivých smluv a datu poèátku smlouvy.
Smlouva s novì vytvoøenou cílovou èástkou mù�e být pøi-
dìlena v pøípadì, �e jsou splnìny podmínky uvedené v èl.
XII. a od data schválení slouèení uplynulo nejménì 12
mìsícù.

3) Ji� pøidìlená smlouva mù�e být slouèena s jinými smlou-
vami pouze tehdy, jestli�e po pøidìlení dosud nebyl èer-
pán zùstatek na úètu a jestli�e se úèastník vzdal v�ech
svých práv plynoucích z ji� dosa�eného pøidìlení. Sluèo-
vání smluv, u kterých byla výplata cílových èástek ji� ukon-
èena, zùstává tímto nedotèeno.

4) V ostatních pøípadech platí pøíslu�ná zákonná ustanovení.

X. Výpovìï smlouvy o stavebním spoøení
1) Po zaplacení úhrady za uzavøení smlouvy mù�e úèastník

smlouvu kdykoli vypovìdìt.
2) V pøípadì výpovìdi bude úèastníkovi nejpozdìji do konce

3. kalendáøního mìsíce  následujícího po doruèení výpo-
vìdi zùstatek na úètu vrácen. Jestli�e na vyplacení zù-
statkù na úètech vypovìzených smluv nepostaèuje 1/3
prostøedkù urèených pro pøidìlení, budou výplaty tìchto
èástek realizovány postupnì podle poøadí do�lých výpo-
vìdí v závislosti na mno�ství disponibilních prostøedkù ve
fondu stavebního spoøení (èl. XI.). Dosud nevyplacené
zùstatky na úètech budou spláceny v rámci tìchto ome-
zení poèínaje nejbli��ím pøídìlovým obdobím.

3) Jestli�e bude smlouva vypovìzena dìdici úèastníka
v prùbìhu jednoho roku po úmrtí úèastníka (èl. XXVI.),
bude zùstatek na úètu neprodlenì vrácen.

4) Dojde-li k výpovìdi pøed uplynutím 5 let ode dne uzavøení
smlouvy, má stavební spoøitelna právo úètovat úhradu ve
vý�i 0,5 % cílové èástky. Tato úhrada bude pøi výplatì zù-
statku úètu pøipsána na vrub úètu úèastníka. Není-li dodr-
�ena doba trvání smlouvy v délce 5 let od jejího uzavøení,
ztrácí úèastník nárok na výplatu státní podpory.

5) Na písemnou �ádost lze se souhlasem stavební spoøitel-
ny  provést obnovení pùvodního smluvního vztahu, po-
kud je�tì nedo�lo k výplatì zùstatku na úètu.

PØIDÌLENÍ CÍLOVÉ ÈÁSTKY STAVEBNÍHO SPOØENÍ

XI. Pøidìlení a fond stavebního spoøení
1) Pravidelné vklady, mimoøádné vklady, k dobru pøipsané

úroky, splátky (bez úrokù), státní podpora a ostatní k dobru
pøipsané èástky a prostøedky pøijaté stavební spoøitelnou
k urychlenému pøidìlení  plynou do fondu stavebního spo-
øení.

2) Z prostøedkù fondu stavebního spoøení jsou ka�dý mìsíc
pøipraveny k pøidìlení cílové èástky (pøidìlení) v poøadí
sestaveném podle èl. XII.

XII. Pøedpoklady a poøadí pøidìlení
1) Cílová èástka smlouvy je pøidìlena, jestli�e jsou k rozho-

dujícímu dni pøíslu�ného pøídìlového období splnìny pod-
mínky stanovené zákonem a dále tyto pøedpoklady:
a) zùstatek na úètu èiní nejménì 40 % cílové èástky
b) disponibilní prostøedky urèené pro pøidìlení postaèují

k uspokojení smluv v poøadí daném vý�í hodnotícího
èísla (které musí dosáhnout nejménì 6,5000)

c) úèastník po vèasném písemném dotazu nejpozdìji do
konce mìsíce pøedcházejícího pøidìlení písemnì ozná-
mí, �e pøidìlení pøijímá.

Stavební spoøitelna sdìlí úèastníkovi na písemný dotaz
hodnotící èísla, která v posledním pøídìlovém období po-
staèovala k získání pøidìlení.

2) Pøídìlová období jsou kalendáøní ètvrtletí. Pro pøídìlové
období leden - bøezen je rozhodující den 30.09. pøedcho-
zího roku, pro pøídìlové období duben - èerven den 31.12.
pøedchozího roku, pro pøídìlové období èervenec - záøí
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den 31.03. bì�ného roku a pro pøídìlové období øíjen -
- prosinec den 30.06. bì�ného roku.

3) Poøadí pøídìlù, je� je sestavováno pro ka�dé pøídìlové
období, se urèuje dle vý�e hodnotících èísel smluv
k pøíslu�nému dni hodnocení. Vy��í hodnotící èíslo má
pøednost. Hodnotící èíslo jednotlivé smlouvy se urèí jako
pomìr souètu v�ech kladných zùstatkù (aktuální vý�e zù-
statku) úètu v�dy ve dnech rozhodujících pro hodnocení
od uzavøení smlouvy k cílové èástce. Výpoèet se provádí
na ètyøi desetinná místa.

4) Úèastník mù�e stavební spoøitelnu pøedèasnì písemnì
po�ádat o pøidìlení (pøidìlení volbou). Vý�e úvìru ze sta-
vebního spoøení mù�e být pøi pøidìlení volbou natolik sní-
�ena a/nebo splátky úvìru natolik zvý�eny, aby pomìr
mezi �výkonem úèastníka� a �výkonem spoøitelny� (IS-
KLV) v�dy odpovídal ISKLV propoètenému na základì
podmínek dle odst. 1 a souèasnì byla vý�e splátky
v souladu s ustanovením èl. XIX. odst. 1, 1. vìta. Sou-
èasnì musí být splnìny podmínky pro pøidìlení podle
odst. 1. Výpoèty nutné pro pøidìlení volbou se provádí
k nejbli��ímu dni hodnocení nebo na �ádost úèastníka
i k pozdìj�ímu dni hodnocení. Pøidìlení probìhne
v pøíslu�ném pøídìlovém období. Je-li v daném období
k pøidìlení volbou potøeba více ne� 1/4 prostøedkù, které
jsou pro pøidìlení dle odst. 1 k dispozici, mù�e stavební
spoøitelna za�ádaná pøidìlení volbou odsunout na poz-
dìj�í období s tím, �e jsou odsunuty �ádosti doruèené
spoøitelnì jako poslední.

XIII. Vyrozumìní o pøidìlení
1) Pøidìlení cílové èástky bude úèastníkovi neprodlenì pí-

semnì sdìleno.
2) Úèastník mù�e pøijetí pøidìlení písemnì odvolat do doby,

ne� se zapoène s výplatou zùstatku na úètu.
3) Vzhledem k tomu, �e nelze dopøedu pøesnì urèit, kolik

smluv bude do poøadí pro pøidìlení zahrnuto a jaká bude
vý�e fondu stavebního spoøení, mù�e stavební  spoøitel-
na podávat úèastníkùm pouze nezávazné informace
o termínu pøidìlení.

XIV. Pøidìlení cílové èástky, zvý�ení pøidìlované èástky
1) Cílová èástka, která je stavební spoøitelnou pro úèastníka

pøipravena k dispozici, se skládá z jeho zùstatku na úètu
a z úvìru ze stavebního spoøení. Vý�e úvìru ze stavební-
ho spoøení se rovná rozdílu mezi cílovou èástkou
a zùstatkem na úètu úèastníka. U úvìrù pøidìlených dle
èl. XII. odst. 4 mù�e být vý�e úvìru sní�ena.

2) Úèastník, který pøi uzavírání smlouvy zvolil variantu
s úhradou za její uzavøení ve vý�i 1,6 % cílové èástky,
mù�e spoøitelnu písemnì po�ádat o zvý�ení pøidìlované
èástky, a to maximálnì na dvojnásobek sjednané cílové
èástky. Pro pøidìlení zvý�ené èástky musí být k nejbli��ímu
dni hodnocení následujícím po doruèení �ádosti stavební
spoøitelnì splnìny podmínky stanovené v èl. XII. odst. 1,
hodnotící èíslo se novì propoète na základì zvý�ené èást-
ky. Pøidìlení zvý�ené sumy probíhá v pøídìlovém období
odpovídajícím dni hodnocení. Po�ádal-li úèastník
o pøidìlení volbou dle èl. XII. odst. 4, vezme stavební spo-
øitelna v�dy na vìdomí mo�nost zvý�ení pøidìlované èástky
i bez písemné �ádosti úèastníka.

3) Úvìr ze stavebního spoøení bude poskytnut pouze tomu
úèastníkovi, který splòuje pøedpoklady dle  èl. XII., úvìr
odpovídajícím zpùsobem zajistí ve prospìch spoøitelny,
vinkuluje poji�tìní v její prospìch (èl. XV.), proká�e ná-
vratnost úvìru a souèasnì plní své dal�í závazky.

4) Pokud úèastník nesplòuje nìkterou z uvedených podmí-
nek, vyplatí mu stavební spoøitelna pouze zùstatek na úètu
(v dobì krat�í ne� pìt let od uzavøení smlouvy bez nároku
na státní podporu, dle odpovídajících zákonných ustano-
vení).

5) Po pøidìlení cílové èástky má úèastník lhùtu 10 mìsícù
k pøedlo�ení po�adovaných záruk (èl. XVI.) a dal�í po-
tøebné dokumentace pro posouzení úvìru. Pokud tato lhùta
nebude dodr�ena a pokud nebude dodr�ena ani dal�í lhù-
ta 2 mìsícù, která bude úèastníkovi poskytnuta
s upozornìním na právní následky, pova�uje se pøidìlení
za odvolané. Byl-li zùstatek na úètu ji� vyplacen, bude po
uplynutí dal�í dodateèné lhùty 6 mìsícù stavební spoøitel-
nou smlouva vypovìzena.

6) Lhùta pro pøípravu a pøedlo�ení úvìrové smlouvy kliento-
vi k podpisu èiní maximálnì 2 mìsíce od pøedlo�ení ve�-
kerých podkladù stavební spoøitelnì klientem.

ÚVÌR ZE STAVEBNÍHO SPOØENÍ

XV. Poji�tìní
1) Stavební spoøitelna po�aduje, aby úèastník vinkuloval své

poji�tìní pøedmìtu zástavy ve prospìch stavební spoøi-
telny.

2) Stavební spoøitelna mù�e od úèastníka stavebního spo-
øení  po�adovat, aby v souvislosti s poskytnutím úvìru
uzavøel �ivotní nebo úrazové  poji�tìní a toto poji�tìní vin-
kuloval ve prospìch  stavební spoøitelny.

XVI. Zaji�tìní úvìru ze stavebního spoøení
1) O úvìru ze stavebního spoøení se sepí�e úvìrová smlou-

va. Bli��í podmínky poskytnutí a èerpání úvìru ze staveb-
ního spoøení budou dohodnuty v této úvìrové smlouvì.

2) Pohledávky z úvìru ze stavebního spoøení a ostatní úvì-
ry, k jejich� poskytnutí je stavební spoøitelna oprávnìna,
je tøeba dostateènì zajistit zástavními právy k nemovitosti,
pøípadnì jinými spoøitelnou stanovenými zaji��ovacími in-
strumenty.

3) Stavební spoøitelna mù�e dodateènì po�adovat dal�í za-
ji�tìní, jestli�e se dosavadní zaji�tìní stane nedostateè-
ným.

XVII. Èerpání úvìru ze stavebního spoøení
1) Úvìr ze stavebního spoøení bude úèastníkovi umo�nìno

èerpat po pøedlo�ení  ovìøených podkladù, které stavební
spoøitelna po�aduje dle èl. XVI. a èl. XIV. odst. 2, resp.
ostatních dokumentù, po�adovaných stavební spoøitelnou
v jednotlivých pøípadech.

2) Úvìr ze stavebního spoøení bude úèastníkovi umo�nìno
èerpat teprve po výplatì zùstatku na úètu.

3) Stavební spoøitelna je oprávnìna povolit èerpání úvìru ze
stavebního spoøení postupnì v návaznosti na prùbìh vý-
stavby, a sice na základì pøedlo�ených dokladù, zejména
úètù.

4) Jestli�e úèastník pøedlo�il podklady a zaji�tìní, po�ado-
vané stavební spoøitelnou, av�ak neèerpal úvìr ze sta-
vebního spoøení nebo jeho èást bìhem dvou let po uza-
vøení úvìrové smlouvy, pak po uplynutí dvoumìsíèní lhùty,
kterou stavební  spoøitelna v takovém pøípadì mù�e úèast-
níkovi ulo�it s upozornìním na tento právní následek, ná-
rok na poskytnutí prostøedkù podle úvìrové smlouvy za-
niká.

XVIII. Úroèení úvìru ze stavebního spoøení
Úroková sazba pro úvìrový dluh ze stavebního spoøení
(dále jen �úvìrový dluh�) èiní  5 % roènì. Stavební spoøi-
telna vypoèítává úroky mìsíènì na základì pøesnì na den
provedeného zápoètu v�ech do�lých plateb a zatí�ení
úvìrového úètu. Úroèení zaèíná dnem prvního èerpání
úvìru. Úroky se pøipisují k tí�i úvìrového úètu úèastníka
v�dy koncem mìsíce a zapoètou se proti realizovaným
splátkám nebo ostatním dobropisùm do�lým ve prospìch
úèastníka.

XIX. Splácení úvìru ze stavebního spoøení
1) Za úèelem úhrady úrokù a umoøování úvìrového dluhu

splácí úèastník mìsíènì èástku ve vý�i 1 % úvìrového
dluhu (pravidelná splátka). V pøípadì pøidìlení volbou mù�e
být pravidelná splátka v souladu s èl. XII. odst. 4 vy��í
ne� 1%. Postupným placením pravidelné splátky se sni-
�uje vý�e úrokù obsa�ená ve splátkách a zvy�uje se podíl
splátek úvìrového dluhu. Splátky je tøeba uhradit tak, aby
je spoøitelna obdr�ela poslední pracovní den v mìsíci bez
dal�ích výloh s tím pro ni spojených. Zapoètení pøípad-
ných pohledávek úèastníka se provede tehdy, je-li tato
pohledávka nezpochybnitelná nebo právnì potvrzena.
Náklady se pøipoèítávají k úvìrovému dluhu a v jeho rám-
ci se úroèí a splácejí. První splátka je splatná po úplném
doèerpání úvìru ze stavebního spoøení, nejpozdìji v�ak
v �estém mìsíci po prvním èásteèném èerpání. Splatnost
první splátky bude úèastníkovi stavební spoøitelnou písem-
nì sdìlena. Úhrada úrokù splatných pøed zahájením splá-
tek je odlo�ena do doby zahájení splácení a je zapoètena
proti prvním splátkám nebo ostatním dobropisùm.

2) Úèastník je oprávnìn kdykoli provést mimoøádné splátky
úvìrového dluhu. Splatí-li úèastník jako mimoøádnou splát-
ku desetinu nebo více poèáteèní èástky úvìru ze staveb-
ního spoøení najednou, nejménì v�ak 20.000 Kè, mù�e
po�adovat, aby jeho pravidelná splátka byla sní�ena dle
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pomìru nové vý�e úvìrového dluhu k jeho pùvodní vý�i.
Doba splatnosti úvìru zùstává tímto nezmìnìna.

3) Pokud se úèastník dostane se svými splátkami do prodle-
ní, je stavební spoøitelna oprávnìna úètovat z v termínu
neuhrazené splátky úroky z prodlení, ani� tím jsou dotèe-
ny její dal�í nároky.

4) Náklady, které stavební spoøitelna vynalo�ila, budou pøi-
poèteny k úvìrovému dluhu a v jeho rámci úroèeny
a spláceny, neuhradí-li je úèastník zvlá��.

XX. Okam�ité splacení úvìru ze stavebního spoøení
1) Plní-li úèastník øádnì a vèas své závazky, není stavební

spoøitelna oprávnìna od úvìrové smlouvy odstoupit.
2) Pokud je úèastník v prodlení se splátkou, má stavební

spoøitelna právo úètovat z v termínu neuhrazených splá-
tek úrok, který je o tøi procentní body vy��í ne� dohodnutá
úroková sazba (úroky z prodlení dle èl. XIX. odst. 3).

3) Stavební spoøitelna mù�e od smlouvy o úvìru odstoupit
a po�adovat okam�ité splacení úvìru ze stavebního spo-
øení, v pøípadì, �e:
a) úèastník je v prodlení s více ne� dvìma splátkami nebo

v prodlení del�ím ne� 3 mìsíce s jednou splátkou;
b) hodnota pøedmìtu zástavy nebo jiných zaji�tìní se sní-

�ila  tak, �e úvìr ze stavebního spoøení není ji� pro
stavební spoøitelnu dostateènì zaji�tìn a jestli�e úèast-
ník, aè k tomu byl vyzván, neposkytne bìhem pøimìøe-
né lhùty, kterou stavební spoøitelna stanoví s ohledem
na potøebu zaji�tìní úvìru, dodateèné zaji�tìní;

c) úèastník bez písemného souhlasu stavební spoøitelny
zcela nebo z èásti zcizí pøedmìt zástavy nebo zmìní
zpùsob jeho u�ívání;

d) úèastník, spoleèný dlu�ník úèastníka nebo jeho ruèitel
pozastaví své splátky nebo jestli�e bude ohlednì ma-
jetku nìkteré z tìchto osob podána �ádost na zahájení
konkursního nebo vyrovnávacího øízení, nebo jestli�e
bude zahájen výkon rozhodnutí na movitý nebo nemo-
vitý majetek úèastníka nebo nìkteré z vý�e uvedených
osob;

e) byly za úèelem získání úvìru ze stavebního spoøení
podány nesprávné nebo neúplné údaje;

f) úèastník nezaplatí vèas pojistné  (èl. XV.), nebo pojist-
né smlouvy bez souhlasu stavební spoøitelny vypoví;

g) nìkterá z osob (odst. d) zemøe a splácení úvìru ze
stavebního spoøení není zaji�tìno jinými osobami (odst.
d) nebo dìdici úèastníka;

h) úèastník pou�ije úvìr ze stavebního spoøení pro jiné
úèely ne� ty, je� jsou uvedeny v èl. I. odst. 2 a v úvìrové
smlouvì;

i) úèastník nedodr�uje dohodnuté �V�eobecné obchodní
podmínky� nebo jím pøevzaté závazky vyplývající ze
smlouvy o úvìru ze stavebního spoøení.

PØECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY O STAVEBNÍM
SPOØENÍ

XXI. Pøevod smlouvy o stavebním spoøení
1) Èástku uspoøenou úèastníkem na základì jím uzavøené

smlouvy lze po uplynutí doby spoøení pøevést pouze na
osoby blízké, a to se souhlasem stavební spoøitelny.

2) K pøevodu smlouvy, postoupení práv ze smlouvy nebo dání
tìchto práv do zástavy je nutný pøedchozí písemný sou-
hlas stavební spoøitelny, která mù�e urèit své podmínky.
Nedodr�ení této zásady mù�e být dùvodem výpovìdi
smlouvy. �ádost o souhlas musí být podána písemnì.

3) Pøi pøevodu úvìru ze stavebního spoøení má stavební  spo-
øitelna právo zapoèítat novému majiteli smlouvy náklady
ve vý�i 3 % ze zùstatku úvìrového dluhu. Pùvodní majitel
se v pøípadì takového pøevodu vzdává v�ech svých náro-
kù plynoucích ze smlouvy o stavebním spoøení.

4) V ostatních pøípadech platí pøíslu�ná zákonná ustanovení.

OBCHODNÍ STYK

XXII. Po�ta
1) Písemná sdìlení stavební spoøitelny se pova�ují za doru-

èená, jestli�e byla odeslána na poslední, stavební spoøi-
telnì písemnì oznámenou, adresu.

2) Písemná sdìlení úèastníka nabývají úèinnosti dnem, kte-
rý následuje po dni jejich doruèení stavební spoøitelnì.

3) V pøípadì zmìny bydli�tì nebo zmìny jiných dùle�itých
údajù je úèastník povinen o tomto stavební spoøitelnu bez-
odkladnì informovat. Za �kody, které vzniknou nedodr�e-
ním této povinnosti, odpovídá úèastník.

XXIII. Vedení úètu
1) Stavební spoøitelna zasílá úèastníkovi jednou roènì výpis

z jeho úètu, a to bìhem prvních tøí kalendáøních mìsícù
následujícího roku.

2) Výpis z úètu se pova�uje za odsouhlasený, nepodá-li
úèastník bìhem dvou mìsícù po doruèení výpisu písem-
né námitky. Zákonné nároky úèastníka zùstávají zacho-
vány i po uplynutí této lhùty, jestli�e byly jeho námitky
oprávnìné.

3) Ve�keré do�lé penì�ní platby urèené pro úèastníka vèet-
nì èástek pøipisovaných úèastníkovi stavební spoøitelnou
se pøipisují ve prospìch jeho úètu. Ve�keré platby, nákla-
dy a úètované èástky, které nese úèastník, budou pøipsá-
ny k tí�i jeho úètu.

XXIV. Úhrady
1) Stavební spoøitelna úètuje roènì náklady za vedení úètu

dle sazebníku nákladù, a to v�dy na poèátku roku.
2) Pøi zapoèetí èerpání úvìru ze stavebního spoøení pøipoèí-

tává stavební spoøitelna k úvìru ze stavebního spoøení
úhradu nákladù za poskytnutí úvìru dle sazebníku nákla-
dù. O tuto èástku se zvy�uje úvìrový dluh.

3) Za dal�í slu�by úètuje stavební spoøitelna úhrady nákladù
podle aktuálnì platného sazebníku nákladù, který bude
na po�ádání dán úèastníkovi k dispozici.

4) Pøi podstatné zmìnì správních nákladù nebo nákladù na
po�tovné je stavební spoøitelna oprávnìna ke zmìnì uve-
dených úhrad.

5) Náklady spojené s uzavøením a vedením smlouvy, jako
napø. notáøské a soudní poplatky, náklady na posudky,
odhady a stavební kontroly jdou k tí�i úèastníka.

XXV. Zapoètení
1) Stavební spoøitelna je oprávnìna své splatné pohledávky

v�eho druhu zapoèítat  proti uspoøené èástce nebo ostat-
ním pohledávkám úèastníka, i kdy� tyto pohledávky úèast-
níka dosud nejsou splatné.

2) Stavební spoøitelna mù�e plnìní, které má provést ve pro-
spìch úèastníka, zadr�et ke krytí vlastních nárokù, i kdy�
jsou tato plnìní vázána na lhùtu nebo podmínku nebo ne-
vycházejí ze stejného právního vztahu.

XXVI. Úmrtí úèastníka
1) V pøípadì smrti úèastníka má stavební spoøitelna právo

po�adovat pøedlo�ení úmrtního listu nebo jiného úøední-
ho osvìdèení.

2) Dìdici jsou povinni sdìlit stavební spoøitelnì bìhem 6 mì-
sícù  po ukonèení dìdického øízení, na kterého z dìdicù
se smlouva pøevádí (dle § 8 odst. 2 zákona o stavebním
spoøení).

V�EOBECNÁ USTANOVENÍ

XXVII. Zmìny podmínek
1) Zmìny V�eobecných obchodních podmínek jsou pøípust-

né pouze po pøedchozím schválení Ministerstva financí
ÈR v dohodì s ÈNB.

2) Zmìny nabývají úèinnosti zvlá�tním písemným sdìlením.
3) Ukonèí-li stavební spoøitelna svoji èinnost, neplatí ji�

úèastníci dal�í vklady. Pøidìlování a dal�í èerpání úvìrù
se neprovádí. Zùstatky na úètech úèastníkù budou po
odeètení provozních nákladù vráceny do vý�e, která je
ovlivnìna mno�stvím disponibilních zdrojù. Uspokojeni
budou v�ichni úèastníci v pomìru svých pohledávek, pøi-
èem� �ádný úèastník nebude upøednostòován.

HYPO stavební spoøitelna a. s.
Senová�né nám. 4, 110 00 Praha 1
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