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Program dlouhodobých úvěrů 
pro obce (OBEC 2) 

(podmínky programu platné od 14. 11. 2016) 

Program OBEC 2 („program“) je vyhlášen Českomoravskou záruční a rozvojovou 
bankou, a. s., („ČMZRB“) a jeho financování je zabezpečováno ve spolupráci 
s Rozvojovou bankou Rady Evropy („CEB“). 

1. Cíl programu 

Cílem programu je financování investic do zlepšování životních podmínek v obcích a 
ochrana životního prostředí na tomto území. 

2. Příjemce úvěru 

Příjemcem úvěru mohou být obce1 a svazky obcí (dále též „obec“ či „obce“) na území 
České republiky. 

3. Podmínky úvěru 

Úvěry jsou poskytovány za těchto podmínek: 

 Úvěry jsou poskytovány pouze v české měně a pouze na financování 
způsobilých výdajů projektu. 

 Výše úvěru: minimálně 8 mil. Kč, maximálně 130 mil. Kč. 

 Splatnost úvěru: maximálně 15 let, od data podpisu smlouvy o úvěru (úvěr lze 
bez sankce předčasně splatit). 

 Čerpání úvěru: až 30 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěru na základě 
předložených daňových či účetních dokladů, nedočerpání úvěru nepodléhá 
sankci. 

 Odklad splátek jistiny úvěru: až 36 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěru. 

 Úroková sazba: pevná nebo pohyblivá; výše sazby je stanovena individuálně 
podle aktuálních tržních podmínek s přihlédnutím k rizikovému profilu 
příjemce úvěru. 

 Zajištění úvěru není vyžadováno s výjimkou úvěrů pro svazky obcí nebo 
úvěrů se zvýšeným rizikem návratnosti úvěrových zdrojů. 

4. Způsobilé výdaje 

Úvěr lze čerpat pouze na: 

a) zpracování projektové dokumentace a technický dozor nad realizací projektu, 

b) nákup pozemků, 

c) přípravu pozemků k realizaci projektu, 
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d) výstavbu budov, 

e) nákup a/nebo renovace či modernizace budov, 

f) instalace základní infrastruktury (kanalizace, zásobování vodou, rozvody 
elektřiny, telekomunikační sítě, likvidace odpadu, čištění odpadních vod, 
silnice apod.) 

g) nákup strojů a zařízení. 

DPH ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem, pokud si jeho vrácení 
nemůže příjemce úvěru nárokovat. 

Výdaje musí splňovat následující podmínky: 

 musí být o nich účtováno jako o dlouhodobém hmotném majetku, 

 musí bezprostředně souviset s realizací projektu, 

 musí být doloženy účetními, daňovými, příp. jinými průkaznými doklady. 

5. Podmínky přijatelnosti projektu 

Projektem se rozumí soubor hmotného majetku a s ním spojených činností 
k dosažení cíle stanoveného v tomto programu. 

Úvěr může být poskytnut k realizaci projektů v těchto oblastech: 

a) zachování a rozvoj infrastruktury obce zvyšující kvalitu života obyvatel (pouze 
pokud není využívána k podnikatelským účelům): 

 vodovody, elektrifikace, plynofikace, kanalizace, čistírny odpadních vod, 
zpracování odpadu (shromažďování, přeprava, skládky, spalovny), 

 místní komunikace, dopravní stavby (vč. např. světelné dopravní 
signalizace, podchodů apod.), 

 místní veřejná doprava – infrastruktura, dopravní prostředky, 

 veřejné osvětlení, 

 výroba a rozvod tepla, 

 školská i předškolní vzdělávací zařízení, zdravotnická zařízení, 

 kulturní zařízení (např. knihovny, divadla, výstavní síně), sportovní 
zařízení včetně hřišť, sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou 
pro seniory či hendikepované občany), budování zelených prostranství, 

 výstavba průmyslových zón, 

 zavlažovací systémy venkovských oblastí, 

 administrativní budovy, obecní bydlení. 

b) ochrana životního prostředí (pouze pokud není podnikáním): 

 snižování objemu pevných i kapalných odpadů a jejich zpracování, 

 čištění a ochrana povrchových i podzemních vod, 

 dekontaminace půdy, 

 ochrana proti hluku, 

 výroba energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu, 
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 opatření k úspoře energie s výjimkou výroby a distribuce energie (např. 
zateplování budov, instalace měřící techniky), 

 snižování znečištění vzduchu, 

 podpora a rozvoj biodiverzity, 

 pořizování ekologických dopravních prostředků a dopravních sítí. 

6. Doba trvání programu 

Úvěry jsou poskytovány do vyčerpání disponibilních prostředků. 

7. Předkládání žádostí o úvěry a nabídek do zadávacích řízení 

 V případě zakázek malého rozsahu mohou zájemci předkládat žádosti o úvěr 
přímo ČMZRB. Formulář žádosti o úvěr a pokyny pro jeho vyplnění a 
předložení jsou k dispozici na internetové adrese ČMZRB: www.cmzrb.cz. 

 V případě zakázek podlimitních bude ČMZRB reagovat na výzvu k předložení 
nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. 

 Nadlimitní zakázky sleduje ČMZRB v Informačním systému o veřejných 
zakázkách, a pokud zadání odpovídá podmínkám programu, vyžádá si od 
zadavatele zadávací dokumentaci. 

Informace k programu jsou poskytovány na telefonním čísle +420 255 721 485 nebo 
+420 255 721 481 a prostřednictvím e-mailu na adresách: srein@cmzrb.cz, resp. 
mailto:salivarov@cmzrb.cz. 
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