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   QR kód                               E – spisové číslo                                 Otisk podacího razítka SFŽP  

Žádost o podporu v programu Nová zelená úsporám 2013         

1. výzva 
 

  Číslo žádosti 
 

               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TYP ŽADATELE:  

 Fyzická osoba - nepodnikající 

 Fyzická osoba – podnikající 

 Právnická osoba – podnikatelský subjekt 

 Obec 

 Jiné (uveďte) 

PRÁVNÍ FORMA:  

IDENTIFIKACE ŽADATELE:  
  

IČ:          Název:  

Datum narození: Příjmení:           Jméno:         

Telefon:          Identifikátor datové schránky ID:           E-mail: 

Číslo bankovního účtu žadatele:     Kód banky:  

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠT Ě ŽADATELE/SÍDLA:  

Ulice:           Číslo popisné: Číslo orientační: 

PSČ:           Obec:          Kraj:           

KORESPONDENČNÍ ADRESA - je-li odlišná od trvalého bydliště/sídla: ano/ne 

Ulice:           Číslo popisné: Číslo orientační: 

PSČ:          Obec:          Kraj:           

Komentář [  1]:  
Žadatel si vybere z rozbalovacího menu 

Komentář [  2]:  
Zobrazí se pouze v případě zaškrtnutí 
právnické osoby, forma se bude vybírat ze 
seznamu 
 

Komentář [  3]:  
V případě fyzické osoby nepodnikající se 
zpřístupní pouze vyplnění datumu narození, 
v ostatních případech pak IČ 

Komentář [  4]:  
Ostatní pole se zpřístupní pouze při 
zaškrtnutí ano 
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Pozn.: podrobnosti získáte na www.nzu2013.cz nebo www.compet.cz (webové stránky pro ÚOHS). 
 

 
 

PREFEROVANÉ KRAJSKÉ PRACOVIŠT Ě 
 

 
 

 

KONTAKTNÍ OSOBA – zplnomocn ěná (je-li odlišná od žadatele): ano/ne 

IČ: Název: 

Datum narození: Příjmení:          Jméno:          

Ulice:           Číslo popisné: Číslo orientační: 

PSČ:          Obec:          Kraj:           

Telefon:          Identifikátor datové schránky:          

E-mail: 

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI – která je p ředmětem žádosti (ÚDAJE Z LISTU VLASTNICTVÍ): 

Číslo listu vlastnictví:          Katastrální území (číslo):          

Katastrální území (část obce):          Typ parcely: Číslo parcely:           

Ulice:          Číslo popisné: Číslo orientační: 

PSČ:           Obec:         Kraj:           

ŽÁDÁM O PODPORU V REŽIMU VE ŘEJNÉ PODPORY:  

 
„de minimis" – pouze v případě obytných domů (nařízení Evropské komise (ES) č. 1998/2006 
o použití čl. 87 a 88 smlouvy na podporu „de minimis") 

 o intenzitě nepřesahující 20 % způsobilých nákladů s možností zvýšení o 20 procentních 
bodů  pro malé podniky (žádám o podporu podle odstavce 4 čl. 21 nařízení Evropské 
komise (ES) č. 800/2008) 

 o intenzitě nepřesahující 20 % způsobilých nákladů s možností zvýšení o 10 procentních 

bodů pro střední podniky (žádám o podporu podle odstavce 4 čl. 21 nařízení Evropské 
komise (ES) č. 800/2008) 

 o intenzitě nepřesahující 20 % způsobilých nákladů pro velké podniky (žádám o podporu 
podle odstavce 4 čl. 21 nařízení Evropské komise (ES) č. 800/2008) 

ŽÁDOST JE PODÁVÁNA:  

 Před dokončením realizace 

 Po realizaci 

Komentář [  5]:  
Ostatní pole se zpřístupní pouze při 
zaškrtnutí ano 

Komentář [  6]:  
Při zaškrtnutí právnických osob nebo 
fyzických osob podnikajících se žadateli 
zobrazí tato tabulka a vybere si 
z rozbalovacího seznamu 
 

Komentář [  7]:  
Žadatel vybere jednu z možností 

Komentář [  8]:  
Žadatel si vybere z rozbalovacího menu 
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ŽÁDÁM O PODPORU V OBLASTI:   

1 

A -  Snižování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů 

Ano/

ne 

Památkově chráněná budova 

1 

 

 

A.1 – Hladina 1 

1 A.1.1 – Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla 

2 
A.1.2 – Hladina 1, požadavek na splnění hodnot měrné roční potřeby tepla na vytápění a 

součinitelů prostupu tepla  a součinitelů prostupu tepla pro památkově chráněné budovy 

3 A.2 – Hladina 2 

4 A.3 – Hladina 3 

2 B -  Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

1 B.1 – Hladina 1 

2 B.2 – Hladina 2 

 C -  Efektivní využití zdrojů energie 

3 C.1 – Výměna nevyhovujících zdrojů tepla za efektivní ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci 

opatření z oblasti podpory A) 

4 C.2 – Výměna nevyhovujících zdrojů tepla za efektivní ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizaci 

opatření z oblasti podpory A)  

 1 C.1.1 nebo C.2.1 - Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 

2 C.1.2  nebo C.2.2 -  Kotel na biomasu s automatickou dodávkou paliva 

3 C.1.3  nebo C.2.3 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou 
paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 

4 C.1.4  nebo C.2.4  -  Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou 
dodávkou paliva 

5 C.1.5  nebo C.2.5 - Tepelné čerpadlo voda - voda 

6 C.1.6  nebo C.2.6 - Tepelné čerpadlo země - voda 

7 C.1.7  nebo C.2.7 - Tepelné čerpadlo vzduch - voda 

8 C.1.8  nebo C.2.8 - Plynové kondenzační kotle 

5 C.3 – Instalace solárních termických systémů 

 C.3.1 – Solární systém pro přípravu teplé vody 

 C.3.2 – Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění 

6 C.4 – Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 

5 D -  Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření 

1 D.1 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A 

2 D.2 - Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A 

3 D.3 – Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast 

podpory B 

4 D.4 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2 

6 E -  Bonus za kombinaci vybraných opatření 

1 E.1 – kombinace oblasti podpory A + C.3 

2 E.2 – kombinace oblasti podpory A + C.1 + C.3 

3 E.3 – kombinace oblasti podpory C.2 (mimo kombinaci oblasti C.2.7-TČ vzduch-voda + C.3) 

Komentář [  9]:  
Žadatel vybere oblasti podpory, v nichž 
chce žádat 
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S ŽÁDOSTÍ O PODPORU PŘEDKLÁDÁM (POVINNÉ PŘÍLOHY):  

 

Doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem 
- rozsah stavebního záměru uvedený v tomto dokumentu musí odpovídat opatřením, které žadatel uvádí 

v odborném posudku. Dokladem o projednání se pro potřeby Programu rozumí stanovisko stavebního úřadu, 
stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby, oznámení o zahájení stavebního řízení nebo stavebním 
úřadem potvrzená kopie formuláře „Ohlášení stavby“ 

 List vlastnictví  
- ne starší 90 dní; v případě žádosti z oblasti podpory B předloží žadatel list vlastnictví k pozemku, na kterém má být 

stavba vystavěna (vydává např. katastr nemovitostí nebo Czech POINT)   

 
Plná moc s úředně ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce  
- pouze v případě, že je žadatel při vyřizování žádosti zastupován třetí osobou  

 Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti  
- pouze v případě, že žadatel není jediným vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví; podpisy na 

souhlasném prohlášení spoluvlastníků musí být úředně ověřeny 

 Krycí list technických parametrů a výkaz výměr  
- vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického posudku 

 Odborný posudek (projektová dokumentace a energetický posudek) 
- dle specifikace Přílohy č. II/10 

 Doklad o vlastnictví bankovního účtu  
- doklad, ze kterého je patrné, že daný bankovní účet, na který bude podpora poukázána, je ve vlastnictví žadatele. 

Bankovní účet musí být veden přímo na jméno žadatele, pro potřeby Programu nelze akceptovat pouhé dispoziční 

právo k bankovnímu účtu vlastněnému jinou osobou 

 Kopie oprávnění zpracovatele ke zpracování jednotlivých částí odborného posudku  

 Dokumenty k veřejné podpoře – pouze jsou-li naplněny znaky veřejné podpory, dle dokumentů 
zveřejněných na internetových stránkách Programu 

 Doklad o právní subjektivitě – pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících 
v oblasti poskytování bydlení 

 Ostatní doklady (vypište): 

Komentář [  10]:  
žadateli se zpřístupní pouze dostupné 
možnosti podle typu žadatele a typu 
vybrané podpory 

Komentář [  11]:  
Zpřístupní se pouze v případě zaškrtnutí 
kontaktní osoby. 
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VÝKAZ VÝM ĚR KONSTRUKCÍ  

Uveďte pouze konstrukce, na kterých jsou prováděna podporovaná opatření. Výkaz slouží pro 
stanovení maximální výše způsobilých výdajů. 

Celková plocha zateplovaných obvodových stěn           m2       

Celková plocha zateplované střechy           m2       

Celková plocha zateplované podlahy na terénu           m2       

Celková plocha měněných výplní stavebních otvorů           m2       

Celková plocha ostatních zateplovaných konstrukcí           m2       

K DOLOŽENÍ REALIZACE P ŘEDKLÁDÁM (POVINNÉ PŘÍLOHY):  

 
Soupis faktur 

- soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření, které žadatel předkládá 

 

Faktury za realizaci provedeného opatření 

- faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele a musí obsahovat 

jednoznačné označení nemovitosti, ke které se vztahují 

 

Potvrzení o úhradě faktur za realizaci provedeného opatření 

- výpis z bankovního účtu (nikoliv pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě) nebo pokladní příjmový doklad o 

zaplacení v hotovosti. Výše platby uskutečněné v hotovosti nesmí překročit limit stanovený zákonem č. 254/2004 Sb., o 

omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Soupis provedených prací 

- k jednotlivým fakturám nebo souhrnně. Soupis provedených prací musí obsahovat náležitosti dle vzoru uvedeného na 

internetových stránkách Programu (např. musí být rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, které jsou definované 

v Příloze č. II/11, a dále dle typu konstrukce a musí obsahovat přesné označení použitých výrobků včetně kódů ze 

Seznamu výrobků a technologií /neplatí pro oblast podpory B/) 

 

Doklad o ukončení realizace   

- v závislosti na typu provedeného opatření jde o předávací protokol nebo o protokol o uvedení zařízení do trvalého 

provozu. Předávací protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu musí obsahovat jednoznačnou identifikaci 

nemovitosti, která je předmětem žádosti, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo 

díla, datum předání, podpisy obou stran. V případě, že realizace opatření probíhala v režimu stavebního povolení, 

resp. souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru dle stavebního zákona, musí žadatel doložit kolaudační 

souhlas, resp. písemné potvrzení příslušného stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání 

stavby a že příslušný stavební úřad užívání stavby nezakázal 

 Závěrečná zpráva technického dozoru  

 
List vlastnictví k novostavbě  

- pouze u oblasti podpory B, ne starší 90 dní, se zapsanou nemovitostí včetně čísla popisného 

 Protokol z měření průvzdušnosti obálky budovy (blower-door test)  

 

Faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, za zajištění odborného technického 

dozoru nebo za měření průvzdušnosti obálky budovy 

- faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele a musí obsahovat 

jednoznačné označení nemovitosti, ke které se vztahuje 

 

Potvrzení o úhradě faktur za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, za zajištění 

odborného technického dozoru nebo za měření průvzdušnosti obálky budovy 

- výpis z bankovního účtu (nikoliv pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě) nebo pokladní příjmový doklad o 

zaplacení v hotovosti. Výše platby uskutečněné v hotovosti nesmí překročit limit stanovený zákonem č. 254/2004 Sb., o 

omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Ostatní doklady (vypište): 

Celkové výdaje [Kč]: 

Skutečné způsobilé výdaje [Kč]: 

Komentář [  12]:  
Zpřístupní se při zaškrtnutí, že žádost je 
podávána po realizaci. 
Žadateli se zpřístupní pouze dostupné 
možnosti podle typu vybrané podpory 

Komentář [  13]:  
Zpřístupní se pouze při zaškrtnutí oblasti 
podpory A - Snižování energetické 
náročnosti stávajících budov rodinných 
domů 

Komentář [  14]:  
Zpřístupní se při zaškrtnutí, že žádost je 
podávána po realizaci. 
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  CELKOVÁ VÝŠE VYPO ČTENÉ PODPORY ZE ŽÁDOSTÍ  
  Uveďte pouze konstrukce, na kterých jsou prováděna podporovaná opatření. Výkaz slouží pro 

stanovení maximální výše způsobilých výdajů.                                                                                 podpora 

Celková plocha zateplovaných obvodových stěn           m2         

Celková plocha zateplované střechy           m2         

Celková plocha zateplované podlahy na terénu           m2         

Celková plocha měněných výplní stavebních otvorů           m2         

Celková plocha ostatních zateplovaných konstrukcí          m2         

Celková podpora za Oblast podpory C - zdroje            

Celková podpora za Oblast podpory C - soláry            

Celková podpora za Oblast podpory D - projekt            

Celková podpora za Oblast podpory E – bonus             

CELKOVÁ PODPORA ZA VŠECHNY OBLASTI            

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

A. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji,  

• že jsem se seznámil s podmínkami programu Státního fondu životního prostředí České republiky (dále 
jen „fond“) Nová zelená úsporám 2013, zveřejněnými ke dni podání této žádosti na adrese 
www.nzu2013.cz a porozuměl jejich obsahu. 

• že nemám žádné peněžité závazky po lhůtě splatnosti vůči České republice, fondu, územním 
samosprávným celkům a zdravotním pojišťovnám (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky a 
penále na veřejném zdravotním pojištění, nedoplatky na pojistném a penále sociálního zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně). 

• že jsem / nejsem plátcem DPH (nehodící se škrtněte). 
• že mám zajištěné financování na realizaci celé akce. 
• že zabezpečím udržitelnost projektu po požadovanou dobu 10 let od dne uzavření Smlouvy o poskytnutí 

podpory. 
• že jsem si vědom, že za podmínek odst. 5, §25, zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích 

energie, ve znění pozdějších předpisů, se podpora na opatření C3 nepřiznává a neposkytuje. 
• že údaje uvedené v této žádosti a v souvislosti s ní jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a že jsem žádné 

nezamlčel. Jsem si vědom, že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z 
příslušných právních předpisů, včetně postihu v důsledku naplnění skutkové podstaty trestného činu. 

Žádost po realizaci: 

Prohlašuji, že jsem splnil veškeré podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Nová zelená úsporám 2013. 

Žádost před realizací: 

Prohlašuji, že s výjimkou realizace projektu, ohledně něhož podávám tuto žádost, jsem splnil veškeré podmínky 
pro poskytnutí dotace v rámci programu Nová zelená úsporám 2013, a zavazuji se veškeré zbývající podmínky 
pro poskytnutí dotace splnit.  
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Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Uděluji tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, fondu výslovný písemný souhlas k 
zpracování všech osobních údajů, které fond v souvislosti s touto žádostí o dotaci získá za účelem a na dobu 
realizace a udržitelnosti programu Nová zelená úsporám 2013, a zároveň souhlasím s tím, aby fond zpracováním 
osobních údajů pověřil třetí osoby. Souhlasím také se zařazením do databáze poskytovatele dotace a se 
zveřejněním identifikačních údajů a výše dotace na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí 
ČR. 

B. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Žádost o podporu z programu Nová zelená úsporám 2013 bude vyřízena pouze v případě řádného vyplnění všech 
údajů a včasného doložení všech úplných povinných a doplňujících příloh. V případě nekompletnosti bude 
žadatel dle Příloh Směrnice jednou vyzván k doplnění chybějících údajů. 

 

 

 
 

Jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a podpis 
žadatele 

 

V          dne           


