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• 609 MILIONŮ KČ Z FN JESSICA K VYUŽITÍ JIŽ OD 2014 

• Cíl FN JESSICA:

→ podpořit 

modernizaci a rekonstrukci bytových domů 

sociální bydlení 

v deprivovaných zónách

FN JESSICA
Inovativní finanční nástroj z fondů EU
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rekonstrukce a modernizace bytových domů

• zateplení obvodového pláště a vnitřních konstrukcí

• odstranění statických poruch nosných konstrukcí

• sanace základů a hydroizolace spodní stavby

• rekonstrukce technického vybavení domu 

(např. otopná soustava, rozvody tepla, plynu, vody, 

vzduchotechnika, výtahy)

• výměny nebo modernizace lodžií, balkonů, zábradlí

Vybudování sociálního bydlení či rekonstrukce stávajících budov

- alokace 50 milionů Kč určené pro obce a neziskové organizace 

FN JESSICA
Cesta k řešení stavu bytového fondu
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FN JESSICA
Komu je určena

MĚSTA SE SCHVÁLENÝMI IPRM
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FN JESSICA

FORMA A URČENÍ PODPORY
Nejvýhodnější nízkoúročený úvěr
• financování až 90% nákladů na modernizace a rekonstrukce 

bytových domů v deprivovaných zónách měst s IPRM
• splatnost až 30 let

Příjemci: Vlastníci bytových domů
• města
• bytová družstva nebo obchodní společnosti
• ostatní právnické či fyzické osoby vlastnící bytový dům
• společenství vlastníků bytových jednotek 

Formy podpory z fondů EU
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Pro modernizace a rekonstrukce

• do 10 let   1 % → RS EU%  

• 10 - 20 let  2 % → RS EU% + 1% 

• 20 - 30 let  3 % → RS EU% + 2% 

Pro sociální bydlení
do 10 let 1 % → RSEU%
10 - 20 let  1,5 % 
20 - 30 let   2 %

Úroková sazba FN JESSICA

Opakované využití splácených prostředků pro další zájemce 



FN JESSICA
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Základní podmínky pro poskytnutí úvěru 

• vázanost užívání - po dobu 10 let od musí dům sloužit k bydlení 

• úroková bonifikace při kratší splatnosti úvěru

• fixace úroků po celou dobu splácení – až 30 let

• možnost odkladu splátek jistiny až 2 roky (úrok placen od začátku)

• kofinancování 10 nebo 25%

• účelový úvěr použitelný jen na krytí způsobilých výdajů

• výše úvěrového limitu na jeden projekt – min. 1 mil. Kč max. 120 mil. Kč 

na jednoho příjemce

• měsíční splácení úrok + jistina

Nastavení úvěrů finančního nástroje



FN JESSICA 
Harmonogram 2013 - 2015

07 / 2013

Otevření programu 
– příjem žádostí

Zahájení 
poskytování 
úvěrů konečným 
příjemcům

12 / 2013 2014 2015

Poskytnutí celé 
alokované částky 
příjemcům úvěrů

07 / 2012 – Zřízení Holdingového fondu SFRB
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5. 3. 2013 
Veřejná 
zakázka na 
Správce FRM

29.4 . 2013  ZRUŠENÍ Veřejné 
zakázky na Správce Fondu 
rozvoje m ěst 

Nový team 
FN JESSICA 

Mkt
Strategie

Nové VŘ na SFRM
+ 4 měsíce

Zahájení Mkt
komunikace
Zahájení Mkt
komunikace
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FN JESSICA
Správce Fondu rozvoje měst

Výsledek veřejné zakázky na Správce FRM

• neúspěch prvního výběrové zřízení, které bylo zrušeno na základě zákona ZVZ

• nového výběrové řízení , časový předpoklad vyhlášení - červenec 2013 

Změny v novém zadávacím řízení:

• Parametry úvěrových smluv

Pro Aktivitu č. 1 (regenerace bytových domů) musí roční úroková sazba činit:
pro úvěrové smlouvy s dobou splatnosti do 10 let (včetně): (RS EU)%  
pro úvěrové smlouvy s dobou splatnosti nad 10 do 20 let (včetně): (RS EU + 1)%  
pro úvěrové smlouvy s dobou splatnosti nad 20 do 30 let: (RS EU + 2)%
RS EU platí dle dne podpisu úvěrové smlouvy

• Zjednodušení systému úvěrových účtů

• Snížení smluvní pokuty za nealokaci na 17,5 mil. Kč

• Lhůta pro podání nabídek: do 29. 9. 2013, 10:00 hod.

• Místo pro podání nabídek:  SFRB, Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1



Děkuji za pozornost

Kontakty FN JESSICA:

Ing. Miroslav Beneš
ředitel Holdingového fondu

Státní fond rozvoje bydlení
Dlouhá 741/13
110 00 Praha 1
mobil: +420 602 497 194
mobil: +420 602 220 602
tel.: + 420 221 771 617
fax: + 420 222 315 105
e-mail:benes.miroslav@sfrb.cz
www.sfrb.cz

Lucie Vítová
marketingový specialista pro Holdingový 
fond

Státní fond rozvoje bydlení
Dlouhá 741/13
110 00 Praha 1

tel.: + 420 234 712 651
fax: + 420 222 315 105
e-mail: vitova.lucie@sfrb.cz
www.sfrb.cz


