
Návratná finanční výpomoc 
poskytovaná obcí 

Nelahozeves svým občanům



• Právní základ:

§ 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) a § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

• Název programu:

„Návratná finanční výpomoc poskytovaná obcí Nelahozeves svým občanům“ (dále jen „Program“ ) k
úpravě podmínek poskytování návratné finanční výpomoci občanům na zvelebení podmínek života
v obci v obecním zájmu.



O poskytnutí návratné finanční výpomoci může požádat:

• fyzická osoba starší 18 let, jež je přihlášena k trvalému pobytu v obci Nelahozeves,

• která má vlastnické právo k pozemku či stavbě (dále též jen „nemovitost“) na území obce

Nelahozeves.

• oprávněným žadatelem může být i fyzická osoba, která má spoluvlastnický podíl k nemovitosti nebo

má nemovitost ve společném jmění manželů

• vlastnické právo k nemovitosti musí trvat po celou dobu splácení návratné finanční výpomoci.



Účelem návratné finanční výpomoci je překlenutí doby od podání žádosti žadatele o dotaci do 

samotného vyplacení dotace. Takto poskytnutá návratná finanční výpomoc může být využita 

výhradně pro následující dotační tituly: 

• Nová zelená úsporám

• Kotlíková dotace

• Zachytávání vody – Dešťovka



• Návratná finanční výpomoc je poskytována na základě kladného posouzení bonity žadatele

(případně i spolužadatele) a současně na základě prokazatelně správně podané žádosti o dotaci na

stanovený účel

• Bonita žadatele se zjišťuje před schválení žádosti na základě údajů uvedených žadatelem v

následující struktuře:

a) počet osob žijících ve společné domácnosti s žadatelem (dospělé osoby a děti)

b) příjmy žadatele (uvádí se příjmy všech členů starších 18 let žijících v jedné domácnosti)

c) spotřebitelské úvěry všech členů starších 18 let žijících v jedné domácnosti

d) leasingy všech členů starších 18 let žijících v jedné domácnosti

e) půjčky všech členů starších 18 let žijících v jedné domácnosti

f) splátky hypotéky všech členů starších 18 let žijících v jedné domácnosti

g) výživné na děti všech členů starších 18 let žijících v jedné domácnosti



• Návratnou finanční výpomoc je možné čerpat jednorázově nebo postupně, a to na účet žadatele

uvedený v žádosti o návratnou finanční výpomoc.

• Návratná finanční výpomoc se poskytuje do maximální výše 150 000 Kč. Návratnost finanční

výpomoci činí maximálně 6 let.

• Návratná finanční výpomoc se poskytuje bezúročně.

• Splacení návratné finanční výpomoci se uskuteční z přijaté dotace. V případě, že dotace nebude

přiznána, nebo nebude přiznána v požadované výši, je žadatel povinen splácet návratnou finanční

výpomoc v pravidelných měsíčních splátkách ujednaných ve smlouvě.



• Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných obcí na podporu stanoveného

účelu činí 10 000 000 Kč. Tato finanční částka se alokuje do nově zřízeného fondu s názvem „Fond

na obnovu obce.“

• Tento fond vede své finanční prostředky na samostatném bankovním účtu, proti kterému účtuje

poskytnutí návratné finanční výpomoci a její splátky.



Na základě schválení žádosti příslušným orgánem obce se mezi obcí a žadatelem uzavírá veřejnoprávní

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Její vzor je součástí tohoto Programu.

Za obec veřejnoprávní smlouvu podepisuje starosta nebo místostarosta obce nebo jiný zastupitelstvem

obce pověřený člen zastupitelstva. Každou smlouvu v objemu finančních prostředků nad 50 000 Kč musí

předem schválit zastupitelstvo obce.

Veřejnoprávní smlouva stanovuje především účel poskytnutí návratné finanční výpomoci a související

práva a povinnosti smluvních stran.



Dešťovka



Dešťovka



Dešťovka



Dešťovka

• Obec poskytne žadateli bezúroční půjčku do 100 % způsobilých výdajů v jednotlivých oblastech. 

• Žadatel musí mít v obci trvalé bydliště. 

• Obec poskytne žadateli bezúroční půjčku do 100 % způsobilých výdajů v jednotlivých oblastech. 

• Návratnost půjčky je zajištěná přiznáním dotace, žadatel tak může svůj záměr realizovat dnem 

podání žádosti o dotaci Státnímu fondu životního prostředí a podepsáním smlouvy o půjčce 

mezi obcí a žadatelem.



Podpora obce pro občany v programu „zelená úsporám“
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Podpora obce pro občany v programu „zelená úsporám“

• Obec poskytne žadateli bezúroční půjčku až do 150 000 Kč způsobilých výdajů v jednotlivých
oblastech.

• Žadatel musí mít v obci trvalé bydliště.

• Návratnost půjčky je zajištěná splacením ze schválené dotace, žadatel tak může svůj záměr
realizovat dnem podání žádosti o dotaci Státnímu fondu životního prostředí a podepsáním
smlouvy o půjčce mezi obcí a žadatelem.



Podpora obce pro občany v programu „kotlíkové dotace“

O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných 
domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, kteří splní následující podmínky:
• Směrnice o Ekodesignu
Kupovaná tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta 
stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních 
limitů.
• Povinná spolupráce s odborníkem
Instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou 
provádět pouze kvalifikovaní topenáři.
• Zpětné čerpání dotace
Proplácení dotací žadatelům probíhá zpětně na základě předložení 
dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.
• Peníze také na projekt a stavební práce
Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají související 
stavební práce a zpracování projektové dokumentace.
• Dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanoví 
středočeský kraj



Podpora obce pro občany v programu „kotlíkové dotace“

Výše dotace:

• 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč na tepelné čerpadlo

• 80 % způsobilých výdajů nejvýše 120 000 Kč na automatický kotel na biomasu

• 80 % způsobilých výdajů nejvýše 100 000 Kč na ruční kotel na biomasu

• 75 % způsobilých výdajů nejvýše 95 000 Kč na plynový kondenzační kotel

• V obci Nelahozeves se příspěvek se navyšuje o bonus ve výši 7 500 Kč, jelikož se jedná o prioritní

území.

Obec poskytne žadateli bezúroční půjčku do 100 % způsobilých výdajů v jednotlivých oblastech. Žadatel musí mít
v obci trvalé bydliště. Návratnost půjčky je zajištěná přiznáním dotace, žadatel tak může svůj záměr realizovat dnem
podání žádosti o dotaci Státnímu fondu životního prostředí a podepsáním smlouvy o půjčce mezi obcí a žadatelem.


