Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1
Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Výzva č. 1
Zařazení žádosti do programu - tento oddíl nevyplňujte !!!
1. Číslo žádosti
(žadatel nevyplňuje)
2. Kraj

Kraj Vysočina

3. Název programu

Operační program Životní prostředí

Žadatel*
Uveďte jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a datum narození osoby, která o dotaci žádá.
Osoba musí být současně uvedena jako vlastník (nebo podílový vlastník) v dokladu o vlastnictví
nebo spoluvlastnictví nemovitosti, ve které dochází k výměně zdroje tepla (kotle). V případě více
vlastníků jedné nemovitosti uveďte pouze jednoho (ostatní vlastníci doloží písemný souhlas (viz.
Seznam požadovaných dokumentů – poslední oddíl žádosti)
4. Jméno žadatele
Jan

5. Příjmení žadatele
Novák

6. Číslo OP
123456789

7. Datum narození
1. 1. 1970

*

vlastník rodinného domu,

*

spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného
souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,

*

v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů
za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového
podílu na předmětném rodinném domě.

Místo trvalého pobytu
Uveďte místo trvalého pobytu osoby, která žádá o poskytnutí dotace (viz předchozí oddíl Žadatel)
8. Ulice

9. Číslo popisné

10. Číslo orientační

Brněnská

25

1816

11. Obec

12. Část obce

13. PSČ

Třebíč
Kontakt

674 01

Uveďte telefon a / nebo e-mail na osobu, která žádá o poskytnutí dotace, slouží k urychlení
administrace případných nedostatků v projektové žádosti
14. Telefon
777 888 999

15. E-mail
jan.novak@email.cz

Uveďte číslo bankovního účtu, na který Vám bude případná dotace zaslána (hotovostní platba není
možná!!!)
Číslo bankovního účtu žadatele

12-0987654321/xxxx

Kontaktní adresa
Uveďte v případě, že je odlišná od adresy místa trvalého pobytu. Tato adresa bude sloužit
pro komunikaci mezi poskytovatelem a příjemcem (zaslání výzvy k doplnění informací v projektové
žádosti a dále také v případě schválení žádosti návrhu smlouvy)
V případě adresy místa trvalého pobytu odlišného od kontaktní adresy vyplňte také kontaktní adresu:
---

Předmět žádosti o podporu
Zatrhněte
realizovaná
opatření (výdaj)
V posledním sloupci zaškrtněte jednu z možností A1, A2, A3, B, nebo C dle Vámi vybraného typu nového
kotle, popř. D v případě, že projektem, výrobcem nebo dodavatelem je doporučena realizace nové nebo
úprava stávající otopné soustavy. V prostředním sloupci uveďte předpokládanou maximální cenu
zařízení včetně veškerých souvisejících prací, služeb a instalací. Pokud víte konkrétní typ pořizovaného
kotle (uvedeno v Seznamu registrovaných výrobků sloupec „Kód SVT-NZÚ“) uveďte jej, v opačném
případě nevyplňujte.
Označení

Typ opatření (výdaje)

A1

Kotel na tuhá paliva1 – výhradně uhlí

A2

Kotel na tuhá paliva1 – kombinovaný
uhlí/biomasa

A3

Kotel na tuhá paliva1 – výhradně
biomasa

B

Tepelné čerpadlo1

C

Kondenzační kotel na zemní plyn1

D

Otopná soustava1

Cena
(Kč s DPH)

Kód SVT*)

80 000 Kč

10 000 Kč

-

V případě kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nezapomeňte na akumulační nádobu. Její pořízení
je u tohoto zdroje tepla povinné.
D1

Akumulační nádoba (povinná vždy při
instalaci kotle s ručním přikládáním)

20 000 Kč

-

Solárně-termickou soustavu je možné instalovat pouze spolu s některým výše uvedeným zdrojem tepla
(není možné pořídit a instalovat samostatně)
E

Solárně-termická soustava pro
přitápění nebo přípravu TV1,2

Nezapomeňte prokázat energetickou náročnost budovy a to buď Průkazem energetické náročnosti
budovy dále také „PENB“ třídy A, B nebo C (zaškrtnete v řádku „F“, pokud je PENB nově vystavován
pro účely této dotace a třídy maximálně C, je možné do způsobilých výdajů zahrnout náklady na jeho
vystavení a uvést jeho cenu v prostředním sloupci).
F

Průkaz energetické náročnosti budovy3

-

V případě, že PENB nevlastníte, nebo je třídy D a horší, vyberte jedno/více mikroenergetických opatření
(dále také „MEO“), které Vám doporučil energetický specialista – zaškrtněte v příslušném řádku G a dále
potom v řádku G1– G9 a uveďte předpokládané maximální náklady na realizaci MEO.
G

Mikro energetické opatření4 (max.
20 000 Kč)

-

G1

Zateplení střechy nebo půdních prostor

-

G2
G3
G4
G5

Zateplení stropu sklepních prostor
nebo podlahy
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např.
severní fasáda apod.)
Oprava fasády, např. prasklin a dalších
poruch fasády – eliminace tepelných
mostů
Oddělení vytápěného prostoru objektu
od venkovního (např. zádveří)

G6

Dílčí výměna oken

G7

Výměna vstupních a balkonových dveří

15 000 Kč

-

Instalace těsnění oken a dveří,
dodatečná montáž prahů vstupních
dveří
Výměna zasklení starších oken za
G9
izolační dvojskla
Služby energetického specialisty, který Vám doporučil MEO, jsou způsobilým výdajem – pokud máte
od energetického specialisty fakturu na provedené služby (doporučení MEO), zaškrtněte v posledním
sloupci a uveďte fakturovanou částku v prostředním sloupci.
G8

H

Služby energetického specialisty
(související s G)

2 000 Kč

-

Uveďte součet uvedených dílčích částek. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých bude dotace
poskytnuta, činí 150 000,00 Kč. Pokud bude součet dílčích částek vyšší, bude dotace poskytnuta
z maximální částky 150 000,00 Kč.
Celková cena projektu (Kč včetně DPH)

127 000 Kč

*) Vyplní se v případě, že má již žadatel vybraný konkrétní zdroj tepla dle Seznamu výrobků a technologií

V případě, že celková cena projektu přesáhne částku 150 00 Kč včetně DPH, bude za celkové náklady
akce považována částka 150 000 Kč včetně DPH.
Potvrzuji, že jsem u daného objektu prověřil vhodnost realizace Mikro energetického opatření.
Uveďte iniciály energetického specialisty, který Vám navrhnul MEO. Specialista doplní datum a svůj
podpis.
Jméno (jména) a příjmení

Titul

Josef Dvořák
Podpis

Datum
15. 1. 2016

V tomto oddíle popíše energetický specialista navrhované mikroenergetické opatření včetně
zdůvodnění.
Popis prověření vhodnosti realizace Mikro energetických opatření *)
Text
*) Popis uvede osoba potvrzující svým podpisem vhodnost navrženého Mikro energetického opatření
1

Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené
s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.
2

Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění
(kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).
3

Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud slouží k prokázání, že budova vyhovuje
požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy
minimálně „C“ – úsporná.
4

Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální
opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu (Mikro energetická opatření). Tato povinnost se netýká budov,
kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku
vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“
– úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném

dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám). Postačí realizovat pouze jedno z Mikro energetické opatření
z definovaného seznamu. Jeho vhodnost musí být v rámci žádosti potvrzena energetickým specialistou definovaným
zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění.

Účelové určení dotace, cíl a popis projektu
Uveďte údaje o stávajícím zdroji tepla (kotli) na pevná paliva. V případě, že Vám není znám údaj o
jmenovitém tepelném výkonu kotle, uvádějte alespoň odhad.
V poslední části tabulky zaškrtněte všechny druhy paliva, které používáte k vytápění nemovitosti,
ve které je kotel vyměňován, a kvalifikovaným odhadem uveďte i procentní zastoupení vybraných
druhů paliva.
16. Popis stávajícího kotle včetně přiložené fotodokumentace v příloze žádosti (typové
označení, příp. výkon kotle, způsob přikládání, otop)
Typové označení kotle
Jmenovitý tepelný
Kotel XX 25
25 KW
*)
(Výrobní číslo)
výkon kotle (kW)
Prohořívací (převážně litinové)
Konstrukce kotle
Odhořívací (převážně ocelové)
Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie
na pokrytí tepelné potřeby budovy (v %) (včetně
ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynové
kotle, el. přímotopy) 5

Druh používaného paliva, resp. paliv

Dřevo

50 %

Černé uhlí

50 %

Hnědé uhlí
Zemní plyn
Elektřina
Jiný zdroj
*)

vyplní se v případě, že je označení známo

Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)
Vyplňte údaje o místě realizace = nemovitosti, ve které je zdroj tepla (kotel) vyměňován. Údaje
musí být shodné s údaji uvedenými v dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví (viz. Seznam
požadovaných dokumentů – poslední oddíl žádosti)
17. Ulice

18. Číslo popisné

19. Číslo orientační

Brněnská

25

1816

20. Obec

21. Část obce

22. PSČ

Třebíč

674 01

23. Počet bytových jednotek

1

24. Číslo listu vlastnictví
nemovitosti

1234

25. Číslo parcely zastavěné nemovitosti

987

26. Katastrální území

Třebíč

5

Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí žádosti, pokud je
splněna podmínka, že nahrazovaný kotel na pevná paliva může sloužit jako hlavní zdroj vytápění.

Požadovaný způsob financování
Zaškrtněte jednu z uvedených možností. Vybraný způsob financování bude závazný po celou dobu
realizace akce (v průběhu realizace akce nebude možné měnit).
Způsob poskytnutí dotace
Ex-post platba (tj. platba po zrealizování všech výdajů projektu a úhradě
všech faktur v plné výši)
Příjemce zrealizuje celou akci a uhradí všechny výdaje z vlastních prostředků.
Po úhradě poslední faktury vypracuje „Závěrečnou zprávu – vyúčtování akce“,
ve které popíše průběh realizace akce, uvede jednotlivé účetní doklady vztahující
se k realizované akci a další povinné přílohy a vyčíslí celkové způsobilé výdaje,
ze kterých spočítá podíl dotace a vlastního spolufinancování. Po doručení této
zprávy poskytovateli a následné kontrole je do 45 pracovních dnů od doručení
poskytnuta dotace na účet uvedený v oddíle „Číslo bankovního účtu žadatele“.
Výhoda tohoto způsobu financování je v poměrně jednoduchém způsobu
administrace.
Modifikovaná platba (platba po zrealizování výdaje projektu a úhradě
faktury ve výši podílu žadatele)
Příjemce zrealizuje dílčí část akce. Dodavatel vystaví fakturu. Příjemce uhradí svůj
podíl z faktury dodavateli. Do 7 pracovních dnů od vystavení faktury doručí
příjemce poskytovateli „Průběžnou zprávu – vyúčtování akce v případě využití
modifikované platby“, ve které popíše průběh dílčí části realizace akce, uvede
doklad nebo doklady vztahující se k realizované části akce a další povinné přílohy a
vyčíslí způsobilé výdaje, které rozpočítá na podíl dotace a vlastní (uhrazené)
spolufinancování. Po doručení této zprávy poskytovateli a následné kontrole je
do 30 pracovních dnů od doručení poskytnuta dotace na účet uvedený v oddíle
„Číslo bankovního účtu žadatele“. Z tohoto účtu uhradí příjemce zbývající část
faktury dodavateli.
Tento cyklus se opakuje tak dlouho, dokud není vystavena poslední faktura.
Součástí každé další Průběžné zprávy je i doklad (výpis z účtu žadatele) o tom, že
zaslaný podíl dotace uhradil příslušnému dodavateli. S poslední fakturou
předkládá příjemce poskytovateli „Závěrečnou zprávou – vyúčtování akce“.
Při zvolení tohoto způsobu financování je nutné si s dodavatelem dohodnout delší
(minimálně 30 denní) lhůtu splatnosti.
Úhrada pouze vlastního podílu spolufinancování je kompenzována složitějším
způsobem administrace.

Seznam požadovaných dokumentů předložených společně se žádostí*):
Zaškrtněte přílohy, které přikládáte k projektové žádosti
Kopie výpisu z registru obyvatel ne starší 90 dnů před podáním žádosti, případně jiný
obdobný dokument dokládající jeho právní subjektivitu.
Vždy povinná příloha.
Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí – prostá kopie výpisu
z katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy s vyznačením pozemků a objektů, kterých
se projekt týká. V obou případech ne starší než 90 dnů od podání žádosti.
Vždy povinná příloha.
Fotodokumentace stávajícího kotle na tuhá paliva, ze které je zřejmé napojení tohoto
kotle na otopnou soustavu a komínové těleso.
Vždy povinná příloha.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o
energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění
požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná. Povinou
přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek na min. energetickou náročnost.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování
nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k
rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v
případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové
jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas
ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k nákupu,
instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě.
*) zaškrtněte dokumenty, které předkládáte k žádosti

Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou budoucí kontrolou předmětu dotace a
podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání a to včetně nutnosti zpřístupnění nového
zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných
nákladů. (Podrobnosti budou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace).
Žadatel rovněž prohlašuje, že stávající zdroj tepla, jež je předmětem výměny, uvedený v této
žádosti je plně funkční.
V Třebíči

Dne 20. 1. 2015
.................................................................
Jméno a podpis žadatele
(resp. oprávněné osoby)

