POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ NFV
Formulář žádosti o poskytnutí NFV slouží pouze jako metodická pomůcka – nejedná se o závazný vzor.
Formulář obsahuje povinné údaje, které musí být obsaženy dle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v každé žádosti o poskytnutí NFV
(s výjimkou NFV podle § 34 odst. 1 zákona), a to včetně dne vyhotovení žádosti, podpisu a seznamu případných
příloh. Do formuláře žádosti lze doplnit i další náležitosti.
V případě, že žádosti nebude vyhověno, je nutné tuto skutečnost dle §10a odst. 4 vždy sdělit bez zbytečného
odkladu žadateli s uvedením důvodu nevyhovění žádosti.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
1) Identifikace žadatele
a) Žadatel - fyzická osoba
Jméno a příjmení: ….………………………………………………………………………………………………….……………
Datum narození: ……………………………….……………………………………………………………………………………
Adresa bydliště: …………………………………………………………….……………………………………………………….
b) Žadatel – podnikající fyzická osoba
Jméno a příjmení: ………………………………………………………….……………………………………………………....
Datum narození: ..……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa bydliště: ………………………………………………….…………………………………………………………….......
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): ……………………………………………………………………………..……….
c) Žadatel – právnická osoba
Název, popř. obchodní firma: …………….……………………………………………………………………………………
Sídlo: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): ………………………………………………………………………………………
Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:
…………..................................................................................................................................………
(tj. zákonné zastoupení statutárním orgánem nebo zastoupení na základě plné moci)

Identifikace osob s podílem v této právnické osobě: 1
………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
(uvede se seznam osob s uvedením výše podílu/akcií; u akcií se uvede jmenovitá hodnota a počet kusů



nutné údaje k fyzickým osobám: jméno a příjmení, datum narození/rodné číslo, adresa, příp. IČ
nutné údaje k právnickým osobám: název, adresa sídla a IČ)

Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a výše tohoto podílu:
….……………….…….…………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
(uvede se seznam právnických osob (obchodních korporací ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb.), v nichž má žadatel
majetkový podíl spolu s uvedením výše podílu/akcií; u akcií se uvede jmenovitá hodnota a počet kusů

nutné údaje: název, adresa sídla a IČ)

2) Požadovaná částka: ………………………………………………………………………………………………………………..
(doporučuje se uvést „Požadovaná částka: do výše……..….“)

3) Účel, na který chce žadatel NFV použít: …………………..……………………………………………………………
4) Doba, v níž má být dosaženo účelu: ……………………………………………………………………………….………
(uvede se doba, v jejímž průběhu mají být vynakládány náklady z požadované NFV, tj. lhůta uznatelnosti nákladů na
požadovaný účel; doba musí mít „začátek i konec“)

5) Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků: ……………………………………………………
6) Výše jednotlivých splátek: ………………………………………………………………………………………………………
7) Odůvodnění žádosti: …………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Den vyhotovení žádosti:……………………
za žadatele:
……………………………………………
podpis osoby zastupující žadatele
Seznam příloh žádosti:
(v případě zastoupení na základě plné moci je nutné vždy doložit i plnou moc)

1

vztahuje se pouze na obchodní korporace ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

