
!!VZOR!!

Žádost o finanční podporu na dílčí 
projekt fyzické osoby

v rámci projektu Jihomoravského kraje s názvem Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II 

Operačního programu Životní prostředí
1. výzva

Kód žádosti: JYBT8
Kraj: Jihomoravský kraj

Název programu: Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Dotčený odbor: Odbor regionálního rozvoje

Žadatel 
1, 2, 3

Titul          Jméno          Příjmení          Titul za          

Datum narození          Číslo OP          
1 vlastník rodinného domu,
2 spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za 
předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném 
rodinném domě,
3 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. 

Telefon          E-mail          

Datová schránka 4          
4 Vyplňte pouze v případě vlastnictví datové schránky na fyzickou osobu.

Bankovní spojení žadatele - majitele účtu 5

     -      /          

předčíslí účtu číslo účtu kód banky

         
5 Číslo účtu musí souhlasit s číslem účtu uvedeným v povinné příloze – kopie smlouvy o zřízení 
bankovního účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení peněžního ústavu, případně jiný relevantní 
dokument dokládající vedení běžného účtu. Běžný účet musí být založen na osobu žadatele, popř. 
příbuzného v řadě přímé – děti, vnuci a vnučky, rodiče, prarodiče a manželé – v tom případě musí 
být doloženo Čestné prohlášení o příbuznosti v řadě přímé. 
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Místo trvalého pobytu
Ulice          Č. popisné          Č. orientační          

následující položky vyplňujte postupně, jak jdou za sebou

Okres          

ORP6 /kraj u žadatelů 
mimo JMK

         

6 ORP = obec s rozšířenou působností

Obec          Kód ORP          

Pošta          PSČ      

Kontaktní adresa (V případě adresy místa trvalého pobytu odlišného od kontaktní 
adresy vyplňte také kontaktní adresu)

Ulice          č. popisné          č. orientační          

Obec          PSČ      

Předmět žádosti o podporu (Věnujte pozornost výběru kategorie – změna 
kategorií A1 až C nebude možná.) 

Kategorie Typ opatření (výdaje) Cena (Kč 
s DPH)

Kód SVT7/ Název 
výrobku

Zatrhněte 
realizovaná 

opatření 
(výdaj)

A2

Automatický kotel na 
tuhá paliva8 – 
kombinovaný 
uhlí/biomasa

0

         

A3 Kotel na tuhá paliva8 – 
výhradně biomasa 0          

B Tepelné čerpadlo8 0          

C Kondenzační kotel na 
zemní plyn8 0          

D Otopná soustava8 0 x
D1 Akumulační nádoba9 0 x

Celková cena projektu (Kč s 
DPH) 10

0

7 Doplňte SVT kód výrobku v případě, že zdroj je uveden v Seznamu registrovaných výrobků. 
Pokud zdroj v tomto seznamu uveden není, namísto SVT kódu doplňte název výrobku a doložte 
podklady prokazující požadavky na tzv. ecodesign (viz dotační program). 
8 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.
9 V případě kotlů s ručním přikládáním (včetně kotlů umožňujících kombinaci ručního a 
automatického přikládání) je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 
55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem 
ohříván).
10 Celkovou cenu projektu nelze navýšit. Žádosti na 0 Kč budou vyřazeny z dalšího hodnocení. 
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Účelové určení dotace, cíl a popis projektu

Popis stávajícího (tj. původního, měněného, starého) kotle včetně 
přiložené fotodokumentace v příloze žádosti (typové označení, příp. 
výkon kotle, způsob přikládání, otop)

Typové značení kotle 
(výrobní číslo)

         Jmenovitý tepelný 
výkon kotle (kW)

     

Konstrukce Prohořívací (převážně litinové)

kotle Odhořívací (převážně ocelové)

Zplyňovací

Třída 1. třída

kotle 2. třída

Není známo11

Druh používaného 
paliva, resp. paliv 

Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí 
tepelné potřeby budovy (v %) (včetně ostatních zdrojů, např. 
elektrokotle, plynové kotle, el. přímotopy, kamna apod.) 12

Dřevo 0

Černé uhlí 0

Hnědé uhlí 0

Zemní plyn 0

Elektřina 0

Jiný zdroj 0

CELKEM (max. 100 %) 0
11 Pokud fyzická osoba tímto dokladem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31.12.2016 (bude 
doloženo protokolem o uvedení nového zařízení do trvalého provozu vystaveným před 31.12.2016 a 
dokladem o nákupu nového zdroje taktéž vystaveným před zmíněným datem) nahradit jiným dokladem 
prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých 
třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
12 Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí 
žádosti, pokud je splněna podmínka, že nedochází k výměně kotle spalujícího výhradně dřevo na kotel 
spalující uhlí či kombinaci uhlí/biomasa a že nahrazovaný kotel na pevná paliva mohl sloužit jako hlavní zdroj 
vytápění. 

Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována 
výměna kotle)

Ulice          Č. popisné          Č. orientační          

následující položky vyplňujte postupně, jak jdou za sebou

Okres          

ORP13          
13 ORP = obec s rozšířenou působností

Obec          Kód ORP          

Část obce          

Pošta          PSČ      

Počet bytových jednotek      Číslo listu vlastnictví 
nemovitosti

         

Číslo parcely zastavěné 
nemovitosti

         Katastrální území 14          

Plocha vytápěných obytných místností (m2)      

Přítomnost plynové přípojky na pozemku žadatele (příp. na hraně 
pozemku) 

ano  / ne 

14 Uveďte platný název shodný s katastrem nemovitostí. 
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Seznam příloh předložených společně se žádostí (Zaškrtněte dokumenty, 
které předkládáte k žádosti)

Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na 
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Fotodokumentace stávajícího (tj. původního, měněného, starého) kotle 
napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

Písemný souhlas všech spoluvlastníků.

Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti – prostá kopie výpisu z 
katastru nemovitostí, ne starší než 90 dnů před podáním žádosti.

Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení peněžního 
ústavu, případně jiný relevantní dokument dokládající vedení běžného účtu. Běžný účet 
musí být založen na osobu žadatele, popř. příbuzného v řadě přímé – děti, vnuci a vnučky, 
rodiče, prarodiče a manželé – v tom případě musí být doloženo Čestné prohlášení o 
příbuznosti v řadě přímé. 

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících 
s nastavením přidělování podpory. 

Prohlášení žadatele – vlastníka/spoluvlastníka rodinného domu

Podpisem žádosti čestně prohlašuji, že:

• jsem vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, ve kterém dojde k realizaci 
dílčího projektu fyzické osoby na výměnu kotle na pevná paliva;

• ke dni podání žádosti nedochází k převodu nebo přechodu práv k rodinnému 
domu. Dojde-li od okamžiku podání žádosti do okamžiku uzavření smlouvy ke 
změně vlastnických práv k rodinnému domu, ve kterém dojde k realizaci dílčího 
projektu FO, budou tyto změny řešeny individuálně;

• jsem seznámen se všemi podmínkami poskytování dotace v rámci projektu 
Jihomoravského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v 
Jihomoravském kraji“, především s obsahem příslušné krajské výzvy a všemi 
ostatními souvisejícími pravidly a porozuměl/a jsem jim;

• stávající kotel na pevná paliva, který bude předmětem výměny, může plnit v 
rodinném domě, ve kterém dojde k realizaci dílčího projektu fyzické osoby, funkci 
hlavního zdroje vytápění, 

• rodinný dům, pro který je žádána dotace na výměnu kotle a je zároveň sídlem 
podnikání nebo provozovnou, splňuje definici rodinného domu;

• všechny informace v této předložené žádosti vč. příloh jsou pravdivé a úplné a 
jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů;

• nenacházím se podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v mém 
případě k podání insolvenčního návrhu, ani jsem tento návrh sám nepodal, ani 
nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku; a to i za období tří let před podáním žádosti;

• v rodinném domě, který vlastním, nebyla v minulosti (nejdříve od 01.01.2009) 
podpořena výměna zdroje tepla z programů Zelená úsporám, Nová zelená 
úsporám, společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných MŽP a 
krajem a z programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v 
Jihomoravském kraji“. Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého z 
jiných dřívějších dotačních titulů, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle 
tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory;

• mám vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči Jihomoravskému kraji vzniklé ze 
samostatné i přenesené působnosti kraje, které nabyly právní moci a jsou splatné 
(tj. provedl jsem včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení 
rozpočtové kázně apod.);
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• nemám neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy 
České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále 
zdravotním pojišťovnám a orgánům, poskytujícím finanční prostředky na projekty 
spolufinancované z rozpočtu EU;

• vůči mně (příp. vůči mému majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu 
soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce;

• nemám v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, 
jehož skutková podstata souvisí s mým předmětem podnikání, paděláním či 
pozměňováním veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin 
hospodářský anebo trestný čin proti majetku podle hlavy druhé a deváté části 
druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, či 
podle hlav páté a šesté části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, ani proti mně nebylo v souvislosti s takovým trestným 
činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li žadatel právnickou 
osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob, které jsou jejím 
statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické 
osoby pro účely podání žádosti a uzavření a realizace (této) smlouvy o poskytnutí 
dotace.

Podpisem žádosti dávám souhlas Jihomoravskému kraji a dalším 
oprávněným subjektům:

• s případnou budoucí kontrolou výše definovaného dílčího projektu fyzické osoby, 
resp. 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 způsobilých výdajů (podrobnosti 
budou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace), 

• se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• se zpracováváním svých osobních údajů, které jsem sdělil poskytovateli, v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a 123/1998 Sb. o právu na informace o právu na informace o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro účely administrace projektu a dále 
souhlasím s tím, aby Jihomoravský kraj poskytoval mé osobní údaje organizacím a 
partnerům poskytovatele (zejména Ministerstvu Životního prostředí, Ministerstvu 
pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu financí ČR), a to výhradně za uvedeným 
účelem.

V:          

Datum:          

Podpis žadatele

 Předat k odeslání 
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