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1 ÚVOD 
Tento dokument upravuje interní pravidla a postupy pro poskytování a vyplácení finančního daru v rámci 
programu "Podpora po narození nového občánka města Bíliny" (dále jen „Program“). 

Program nabývá platnosti dne 01.01.2023 a je určen zákonným zástupcům (případně jiným oprávněným 
osobám) dětí narozených a žijících v Bílině. 

2 POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY 
Všechny uvedené pojmy, jako jsou např. žadatel, zákonný zástupce, starosta, tajemník, zaměstnanec 
apod., označují v textu jak muže, tak i ženu. 

3 PŘEDMĚT PROGRAMU 
1) Program je vstřícným krokem města Bílina směrem k pracujícím, podnikajícím nebo studujícím 

zákonným zástupcům narozeného dítěte.   

2) Věcnou náplní Programu je jednorázové poskytnutí a vyplacení finančního daru ve výši 15.000 Kč 
(dále jen „Dar“) uvedeným zákonným zástupcům narozeného dítěte, které má v okamžiku podání 
žádosti trvalý pobyt ve městě Bílina, s výjimkou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, tzv. 
úřední adrese Břežánská 50/4, 418 01 Bílina.  

3) Organizační zabezpečení projektu zajišťuje Městský úřad města Bílina, ke kterému oprávněná 
osoba podá řádně vyplněný formulář „Žádost o vyplacení finančního daru v rámci programu 
„Podpora po narození nového občánka města Bíliny““ včetně povinných příloh v rámci Programu 
(dále jen „Žádost“).  

4) Na poskytnutí a vyplacení Daru není právní nárok, každá žádost je posuzována radou města 
individuálně dle doložených skutečností.   

5) O Dar vždy žádá zákonný zástupce narozeného dítěte, (dále jen „Žadatel“). 

6) Příjemcem Daru je Žadatel. 

4 PODMÍNKY ZAPOJENÍ DO PROGRAMU „PODPORA PO 
NAROZENÍ NOVÉHO OBČÁNKA MĚSTA BÍLINY“ A NÁROKU 
NA FINANČNÍ DAR 

1) Podat Žádost lze v rámci Programu.  

2) V případě dvojčat a vícerčat může Žadatel, za splnění všech podmínek, podat Žádost o vyplacení 
Daru na každé dítě. Tato skutečnost bude doložena ověřenou kopií rodného listu každého 
narozeného dítěte.  

3) Aktivita je určená Žadatelům, kde: 

a) Žadatel byl a je občanem ČR, má trvalý pobyt na území města Bílina, měl jej minimálně jeden 
poslední rok před narozením dítěte a po dobu od narození dítěte po podání žádosti, s výjimkou 
trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Břežánská 50/4, 41801 Bílina, 

b) narozené dítě po celou dobu od narození mělo a v době podání žádosti stále má trvalé bydliště 
na území města Bílina, s výjimkou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese 
Břežánská 50/4, 418 01 Bílina,  

c) žádat může pouze Žadatel, kterému v době podání žádosti je min. 18 let, 

d) jeden Žadatel může žádat a následně získat postupně, nebo souběžně, z tohoto programu 
podporu celkem maximálně na jeho první 3 děti, v případě vícerčat maximálně celkem na jeho 
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první 4 děti, do tohoto počtu se započítávají všechny děti Žadatele bez ohledu na to, zda na 
některé z nich byl, nebo nebyl, poskytnut Dar podle tohoto Programu, 

e) Žadatel po dovršení 15 let věku v období posledních tří let před narozením dítěte je/byl na plný 
úvazek zaměstnán (nikoliv na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody 
o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), podnikal/podniká nebo se soustavně 
připravoval/připravuje na budoucí povolání, a to v součtu nejméně po dobu dvou let. Mateřská 
dovolená ani rodičovská dovolená se do žádné z těchto lhůt nezapočítávají. Tato skutečnost bude 
doložena: 

 ověřenými kopiemi pracovních smluv, evidenčních listů důchodového pojištění, potvrzením 
od zaměstnavatele “Potvrzení zaměstnavatele pro účely programu „Podpora nového občánka 
města Bílina““, nebo jinými doklady, ze kterých je patrné, že žadatel výše uvedenou 
podmínku splňuje, 

 nebo ověřenými kopiemi přiznání k dani z příjmu osobou SVČ, nebo rozhodnutí finančního 
úřadu o paušální dani, 

 nebo potvrzením o studiu, ověřenou kopií výučního listu, maturitního vysvědčení nebo 
diplomu žadatele, 

 nebo potvrzením o čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené. 

4) Žadatel ani dítě nesmí mít ke dni podání žádosti žádný dluh vůči městu Bílina, jeho příspěvkovým 
organizacím, Hornické nemocnici s poliklinikou spol. s r.o. Potvrzení o bezdlužnosti je součástí 
Žádosti o vyplacení finančního daru v rámci Programu.  

5) Dar nebude poskytnut Žadateli v případě, že na dané dítě již čerpal Žadatel nebo jiná osoba státní 
dávku „porodné“, nebo o tuto dávku požádal(a) a ještě neobdržel(a) rozhodnutí o přiznání této 
dávky.  

6) Žádost o vyplacení Daru lze podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od narození dítěte, a to po 
dobu následujících max. 6 měsíců. Nebyla-li Žádost o jeho vyplacení podána ve stanovené lhůtě, 
nárok na Dar zaniká. 

7) Žádost je stvrzena prohlášením Žadatele o správnosti uvedených a doložených dokladů.  

8) Pokud Žadatel získá Dar na základě uvedení nepravdivých údajů, je povinen jej v plné výši vrátit 
do 30 dnů od obdržení výzvy k vrácení včetně případných náhrad škod a sankcí z toho 
vyplývajících. 

5 PODÁNÍ ŽÁDOSTI  
1) Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města Bílina www.bilina.cz 

2) Žadatel je povinen uvést ve své žádosti pravdivé a úplné údaje. 

3) Žadatel vyplní a doručí Žádost o vyplacení Daru v rámci Programu včetně příloh na předepsaném 
formuláři na podatelnu města Bíliny. 

4) K vyplněné žádosti je třeba doložit následující dokumenty: 

a) ověřená kopie rodného listu každého narozeného dítěte; 

b) platný občanský průkaz; 

c) doklad prokazující splnění kapitoly 4., bod 3) písm. e), pravidel programu, a to: 

 ověřené kopie pracovních smluv, evidenčních listů důchodového pojištění, potvrzení od 
zaměstnavatele “Potvrzení zaměstnavatele pro účely programu „Podpora nového občánka 
města Bílina““, nebo jiné doklady, ze kterých je patrné, že žadatel výše uvedenou podmínku 
splňuje; 
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 nebo ověřené kopie přiznání k dani z příjmu osobou SVČ, nebo rozhodnutí finančního úřadu 
o paušální dani;  

 nebo potvrzení o studiu, ověřenou kopii výučního listu, maturitního vysvědčení nebo diplomu 
žadatele, 

 nebo potvrzení o čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, 

 Čestným prohlášením Žadatele, nebo jiné osoby žádající o finanční dar, o tom, že na dané 
dítě Žadatel, nebo jiná osoba shodná s Žadatelem, již nečerpal státní dávku „porodné“, nebo 
že o tuto dávku ke dni podání žádosti nepožádal a ještě neobdržel rozhodnutí o přiznání této 
dávky.  

6 VYPLACENÍ FINANČNÍHO DARU 
1) Výše Daru činí 15.000 Kč na jedno narozené dítě.  

2) Příjemcem finančního daru je Žadatel.  

3) Nárok na výplatu Daru vzniká splněním podmínek stanovených těmito pravidly a následným 
schválením Radou města Bíliny. Zpracování žádosti provádí pověřený pracovník.  

4) Dar se vyplácí na základě usnesení rady města (v případě vícerčat zastupitelstva města) do 30 dnů 
od podpisu „Smlouvy o poskytnutí peněžitého daru“ a to převodem na účet Žadatele, který uvedl 
v žádosti. K podpisu smlouvy Žadatel bude vyzván.  

5) V případě, že smlouva nebude uzavřena do 3 měsíců od obdržení výzvy k jejímu uzavření, nárok 
na výplatu Daru zaniká.  

6) Žádosti splňující veškeré podmínky pravidel programu jsou předkládány do jednání rady města 
(v případě vícerčat Zastupitelstva města Bíliny) minimálně 1x za čtvrtletí. 

7 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ  
V případě dětí narozených v období od 1.7.2021 do 31.12.2021 lze Žádost o vyplacení Daru podat do 
30.6.2023. Nebyla-li Žádost o jeho vyplacení podána ve stanovené lhůtě, nárok na Dar zaniká. 

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tato Pravidla byla schválena usnesením Rady města Bíliny č. 19 z 17.1.2023. 

Uváděnými odkazy na právní předpisy, interní dokumenty, formuláře, záznamy, seznamy apod. se vždy 
rozumí právní předpisy, interní dokumenty, formuláře, záznamy, seznamy apod. v aktuálním platném 
znění. 
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