
 
1 

 

Pravidla pro poskytování návratné finanční výpomoci  
předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva  

 
Obec Malíč vyhlašuje v oblasti životního prostředí pravidla pro poskytování návratné finanční 
výpomoci při předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva 

 
 

I.  Základní ustanovení 
1. Tyto pravidla stanovují základní rámec pro poskytování bezúročné návratné finanční výpomoci 

občanům z rozpočtu obce Malíč. 
 

2. Návratnou finanční výpomocí se rozumí bezúročné poskytnutí peněžních prostředků 
z rozpočtu obce Malíč  fyzickým osobám na účel stanovený těmito pravidly.  
 

3. Návratná finanční výpomoc poskytovaná dle těchto pravidel se řídí právní úpravou zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. Návratná finanční výpomoc může být poskytnuta pouze na základě žádosti žadatele/příjemce o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci. Vzor žádosti tvoří přílohu těchto pravidel. 
  

5. Návratná finanční výpomoc je účelově vymezená a účel poskytnuté návratné finanční 
výpomoci musí být ze strany příjemce dodržen. 
 

6. Nevyužitá návratní finanční výpomoc nebo její část musí být poskytovateli vrácená ve 
stanoveném termínu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci. 
 

7. Návratná finanční výpomoc musí být finančně vypořádaná v termínu uvedeném ve smlouvě o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci.  
 

8. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce Malíč na 
podporu účelu stanoveného těmito pravidly činí 1.000.000,- Kč. 
 

 
 II.  Důvody podpory stanoveného účelu  

1. Výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1. a 2. za plynový kondenzační 
kotel, kotel na biomasu (ruční přikládání, automatický) nebo za tepelné čerpadlo dle podmínek 
stanovených 3 výzvou OPŽP. Pořizovaný zdroj tepla musí být v seznamu vedeném Státním 
fondem životní prostředí (dále jen „SFŽP“) na adrese https://www.sfzp.cz/dotace-a-
pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3- vyzva/. 
 

2. Obec Malíč  zapojila do výzvy č. 1/2019 vyhlášené SFŽP, v rámci které získalo finanční 
prostředky na poskytnutí bezúročné návratné finanční vlastníkům rodinných domů či bytových 
jednotek za účelem předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rámci 4. 
výzvy kotlíkových dotací vyhlášené Ústeckým krajem. 
 

3. Podpora umožní domácnostem výměnu kotle předem zafinancovat, a tedy bude k výměně 
starého, nevyhovujícího kotle motivovat širší okruh domácností. 

 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-%20vyzva/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-%20vyzva/
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4. Žadatelé budou o návratnou finanční výpomoc žádat obec Malíč. Tuto návratnou finanční 
výpomoc následně obci Malíč splatí po obdržení kotlíkové dotace přidělené Ústeckým krajem 
v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací nebo za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci.  
 

5. Maximální výše návratné finanční výpomoci  v jednotlivém případě činí částku 127.500,-Kč. 
 
 

III. Okruh způsobilých žadatelů 
1. Okruh způsobilých žadatelů vychází z okruhu oprávněných žadatelů v rámci 4. výzvy 

kotlíkových dotací Ústeckého kraje.  
 

2. Způsobilým žadatelem může být jen fyzická osoba, která dále současně splňuje všechny 
následující podmínky: 

 je zletilá a způsobilá k právním jednáním; 

 uzavřela s Ústeckým krajem smlouvu poskytnutí podpory – účelové investiční (kotlíkové) 
dotace; 

 vlastní nemovitost (nebo její část) pro bydlení nebo rekreaci ležící v katastrálním území 
Malíč ve které má být realizována výměna kotle; 

 nemá neuhrazené závazky po splatnosti vůči obci Malíč (dále jen „podmínka 
bezdlužnosti“); 

 dosud nezískala od obce Malíč žádnou dotaci či jiný finanční příspěvek či návratnou 
finanční výpomoc na výměnu kotle.   

 

3. V případě, že souhrn částek na všechny kotlíkové půjčky bude přesahovat výši prostředků, 
kterou obec Malíč nárokovala v rámci dotační výzvy č. 1/2019 SFŽP, budou mít přednost 
žadatelé ze seznamu potenciálních příjemců (příloha č. 3 výzvy č. 1/2019 SFŽP), který byl 
součástí žádosti o dotaci na SFŽP dle výzvy č. 1/2019. 
 

4. Návratnou finanční výpomoc dle těchto pravidel lze poskytnout pro jednu nemovitost pouze 
jednou bez ohledu na počet žádostí. 
 

    

IV. Základní podmínky přijetí žádosti   
1. Obec Malíč jako poskytovatel návratné finanční výpomoci zveřejní tyto pravidla na své úřední 

desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro 
podání žádosti.  Pravidla  se zveřejňují nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.  

 
2. Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci budou přijímány a vyřizovány následovně  

 zahájení přijímání žádostí:16.10.2020 

  ukončení přijímání žádostí: 23. 10. 2020 

 vyhodnocení žádostí: do 31. 10. 2020 
 
 Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci  dle těchto pravidel doručené po 23.10.2020 

nebudou poskytovatelem vůbec hodnoceny a o návratná finanční výpomoc  nebude 
poskytnuta. 

 
3. Pro účely stanovení dne přijetí žádosti je rozhodný skutečný datum doručení žádosti na 

podatelnu obce Malíč. 
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4. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci může podat každý způsobilý žadatel, a to 
výhradně písemně na formuláři (vzor žádosti), který je přílohou č. 1 těchto pravidel, a to včetně 
povinných příloh žádosti, které jsou popsány taktéž ve vzoru žádosti.  Žádost se podává poštou 
nebo na adresu poskytovatele či osobním podáním. 

 
5.  Žadatel je plně odpovědný za správnost všech údajů uvedených v žádosti včetně příloh. 

Poskytovatel je oprávněn ověřit si veškeré informace uvedené v žádosti. 
 
6. V případě, že nemovitost ležící v zájmovém území má spoluvlastníky, podávají žádost všichni 

spoluvlastníci, přičemž alespoň jeden z nich musí splňovat požadavky stanovené těmito 
pravidly; podmínku bezdlužnosti však musí splňovat všichni spoluvlastníci nemovitosti.  
V případě, že nemovitost ležící v zájmovém území náleží do společného jmění manželů, postačí 
pokud žádost podá  pouze jeden z manželů, který musí splňovat všechny požadavky stanovené 
těmito pravidly. Podmínku bezdlužnosti vůči obci Malíč musí splňovat oba manželé. Návratná 
finanční výpomoc je potom poskytnuta oběma manželům současně na základě jedné 
veřejnoprávní smlouvy mezi nimi a poskytovatelem.  Návratná finanční výpomoc bude v 
případě splnění všech podmínek ze strany žadatelů poskytnuta na jednu nemovitost pouze 
jednou a to společně všem spoluvlastníkům nemovitosti na základě jedné veřejnoprávní 
smlouvy mezi poskytovatelem a všemi vlastníky nemovitosti současně. 

 
7. Nebude-li žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci úplná, bude žadatel vyzván 

poskytovatelem ve lhůtě nejpozději do 5 dnů ode dne podání žádosti k jejímu doplnění. Pro 
doplnění žádosti bude poskytovatelem určena lhůta nejvýše 10 dní, v odůvodněných případech 
může být tato lhůta poskytovatelem prodloužena na max. 20 dní. Nebude-li ani po této lhůtě 
žádost doplněna, bude žadatel z evidence žadatelů vyřazen a o této skutečnosti bude písemně 
informován poskytovatelem. Stejným způsobem bude postupováno vůči nezpůsobilým 
žadatelům, tj. žadatelům, kteří nesplňují podmínky poskytnutí návratné finanční výpomoci  
stanovené těmito pravidly.  

 
 

V. Podmínky poskytnutí návratné finanční výpomoci 
1. Na poskytnutí návratné finanční výpomoci není právní nárok. Návratná finanční výpomoc bude 

poskytnuta všem způsobilým žadatelům, kteří podají řádnou a úplnou žádost o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci, jejichž žádost bude schválena usnesením obce Malíč, a se kterými 
dojde k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.   

 
2. Návratná finanční výpomoc bude poskytována jednorázově v české měně a to výhradně 

bezhotovostním převodem na účet žadatele uvedený ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci.  

 
3. Poskytovatel posoudí v termínech uvedených v čl.IV. odst. 2. těchto pravidel doručené žádosti 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci a vyzve žadatele k uzavření smlouvy o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci, popřípadě mu oznámí, že podmínky pro poskytnutí návratné 
finanční výpomoci nesplňuje. Ke schválení uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci ze strany poskytovatele je kompetentní výhradně zastupitelstvo obce Malíč. 

 
4. Dnem poskytnutí návratné finanční výpomoci se rozumí den, kdy byla návratná finanční 

výpomoc odeslána z účtu poskytovatele na účet příjemce. 
 

 
VI. Povinnosti příjemce  
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1. Příjemce návratné finanční výpomoci je povinen ve svých žádostech a při předkládání 
veškerých dokladů požadovaných poskytovatelem uvádět vždy úplné a pravdivé informace.            
V opačném případě se vystavuje riziku nepřiznání poskytnutí návratné finanční výpomoci, 
případně riziku uložení povinnosti vrátit poskytovateli již přijatou návratnou finanční výpomoc. 

 
2. Příjemce návratné finanční výpomoci je povinen využít poskytnutou návratnou finanční 

výpomoci výhradně na úhradu nákladů spojených s realizací výměny kotle dle těchto pravidel, 
a to nejvýše v rozsahu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. 

 
3. Pokud příjemce poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v těchto pravidlech, případně jejich 

přílohách nebo v uzavřené veřejnoprávní smlouvě, je povinen poskytnutou návratnou finanční 
výpomoc v celé výši vrátit na účet poskytovatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy obdrží 
výzvu poskytovatele k vrácení návratné finanční výpomoci z důvodu nedodržení podmínek 
poskytnutí návratné finanční výpomoci.  

 
4. Podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití či 
zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku.  

 
5. Příjemce návratné finanční výpomoci, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést 

odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dle podmínek stanovených 
v rozhodnutí o uložení odvodu.    

 
6. V případě, že příjemce návratné finanční výpomoci nedodrží lhůtu pro vrácení návratné 

finanční výpomoci na účet poskytovatele, je povinen zaplatit poskytovateli na jeho výzvu 
penále ve výši 1% z částky odvodu  za každý, byť i jen započatý  den prodlení.  

 
 

VII. Obecná ustanovení 
1. Nedílnou součástí těchto pravidel jsou přílohy č. 1 a 2,tj. formuláře žádosti o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci  a dále vzor smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. 
Každá přijatá žádost proto bude posuzována s přihlédnutím ke všem požadavkům uvedených 
v těchto pravidlech a jejich přílohách. 

 
2. Tato pravidla pro poskytování návratné finanční výpomoci nabývají účinnosti dnem jejich 

zveřejnění na úřední desce obce Malíč. 
 
3. Tato pravidla pro poskytování návratné finanční výpomoci schválilo zastupitelstvo obce Malíč 

dne 16.9.2020  usnesením číslo ………………… . 
 
 

Příloha č. 1 – Formulář žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

Příloha č. 2 – Vzor smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 

 


