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Vzor žádosti - nevyplňovat – žádost se podává elektronicky přes dotační portál 

občana dostupný na: https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ 

Žádost o dotaci na dílčí projekt v rámci projektu 
„Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“ 

Průběžná výzva 

1. Číslo žádosti 4_01_       

2. Kraj Karlovarský kraj 

3. Název programu Životní prostředí 2021 – 2027 

Osobní údaje žadatele 

Osobní údaje zkontrolujte podle občanského průkazu. 

Žadatelem může být: 

− vlastník rodinného/bytového domu, bytové jednotky v rodinném domě nebo trvale obývané stavby 
pro rodinnou rekreaci 

− spoluvlastník rodinného/bytového domu, popř. vlastník/spoluvlastník bytové jednotky v rodinném domě 
nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních 
spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném/bytovém domě/bytě/ trvale obývané stavby 
pro rodinnou rekreaci, 

V případě vlastnictví rodinného/bytového domu/bytové jednotky v rodinném domě nebo trvale obývané stavby 
pro rodinnou rekreaci 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/bytovém domě/bytě/ trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci. 

4. Identifikátor       

5. Způsob přihlášení       

6. Titul před jménem       

7. Jméno       

8. Příjmení       

9. Titul za jménem       

10. Datum narození       

Místo trvalého pobytu žadatele 

11. Ulice       
12. Číslo 
popisné/evidenční 

      

13. Část obce       14. Číslo orientační       

15. Obec       16. PSČ       

Kontakt na žadatele 
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Vyplňte alespoň jeden kontakt 

17. Telefon       

18. E-mail       

19. Další spojení (např. 
datová schránka) 

      

Kontaktní osoba  

V případě, že žadatel zplnomocňuje pro podpis Žádosti nebo Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace 
jinou osobu, je nutno doložit plnou moc s ověřenými podpisy v 1 vyhotovení (bude součástí smlouvy 
o poskytnutí účelové investiční dotace). 

20. Titul před jménem       

21. Jméno       

22. Příjmení       

23. Titul za jménem       

24. Telefon       

25. E-mail       

26. Další spojení (např. 
datová schránka) 

      

Prokazování příjmů 

Prokazování příjmů je podrobně uvedeno v příloze č. 2 dotačního programu 

27. Uplatňuji výjimku 
z prokazování příjmů 

Ano
 

Ne
 

Možné výjimky z prokazování výše příjmů: 
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti 
o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, 
2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě 
spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci 
nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou ostatní spoluvlastníci nezletilí 
nebo studenti denního studia do 26 let, 
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral 
dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky 
nebo příspěvek pobíral po celou dobu). 

C

hŽadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného 
domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou 
i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let. 

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní 
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. 

Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi 
a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu). 
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Průměrný čistý příjem na člena domácnosti za rok 2020 činí  Kč. 

Místo realizace výměny zdroje tepla 

Uveďte údaje o nemovitosti, ve které bude provedena výměna kotle. Doporučujeme použít data z katastru 
nemovitostí. 

28. Ulice       
29. Číslo 
popisné/evidenční 

      

30. Část obce       31. Číslo orientační       

32. Obec       33. PSČ       

34. Katastrální území       
35. Číslo listu 
vlastnictví 
nemovitosti 

      

36. Parcelní číslo       
37. Počet bytových 
jednotek 

      

38. Přítomnost 
plynové přípojky na 
pozemku žadatele 
(příp. na hranici 
pozemku) 

 

39. Plocha 
vytápěných 
obytných místností 
v m2 

      

40. Napojení 
nemovitosti na 
centrální zásobování 
teplem 

 
41. Počet členů 
domácnosti 

      

42. Na adrese je 
provozována 
podnikatelská činnost 
– stručně popište 
provozovnu 

 
43. Měním kotel 
v nemovitosti: 

 

Místo bydliště žadatele 

Vyplní se pouze v případě, že v místě realizace výměny zdroje tepla nemá trvalý pobyt. 

44. Ulice       
45. Číslo 
popisné/orientační 

      

46. Část obce       47. Číslo orientační       

48. Obec       49. PSČ       

Popis původního – nahrazovaného zdroje tepla 

(včetně přiložené fotodokumentace v příloze žádosti - typové označení, příp. výkon kotle, způsob 
přikládání, otop) 

Údaje naleznete v „Dokladu o kontrole technického stavu kotle“. 

50. Značka, typové označení kotle 
(popř. výrobní číslo) 

      

51. Jmenovitý tepelný výkon kotle 
(kW) 
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52. Emisní třída vyměňovaného kotle        

53. Konstrukce kotle       

54. Je nahrazovaný kotel na pevná 
paliva s ručním přikládáním hlavním 
zdrojem vytápění 

 

Popis stávajících zdrojů tepla 

55. Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné potřeby budovy (v %) (včetně 
ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynového kotle, el. přímotopů), součet uvedených podílů musí 
být roven 100 % 

Dřevo       % 

Černé uhlí, koks       % 

Hnědé uhlí       % 

Zemní plyn       % 

Elektřina       % 

Jiný zdroj       % 

CELKEM       % 

Předmět žádosti o podporu, výdaje 

56. Zdroj tepla       

57. Požadovaná výše dotace       

58. Je celý projekt výměny zdroje 
tepla již zrealizován?  

59. SVT kód       

60. Požaduji proplacení zálohy na 
základě zálohové faktury 

      

Přílohy k žádosti 

− Průkazná fotodokumentace nahrazovaného kotle zapojeného do otopné soustavy a napojeného 
na komínové těleso 

− Kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního 
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně 

− souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla 

− souhlas druhého z manželů v rámci společného jmění manželů k realizaci nového zdroje tepla 

− Potvrzení banky nebo stavební spořitelny o řádném splácení úvěru (kopie s originálním podpisem 
žadatele) 

− Doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů 

− Údaje o členech domácnosti 

− Doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. 

− Formulář finanční identifikace popř. Smlouva o vedení bankovního účtu. 

− Čestné prohlášení k trvalému pobytu či k bydlišti (vzor je k dispozici na stránkách Karlovarského 
kraje). 

− Závazná objednávka na pořízení plynového kondenzačního kotle. 
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Čestné prohlášení: 

Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto prohlášení: 
a) nemám žádné dluhy po lhůtě splatnosti a nevyrovnané závazky vůči Karlovarskému kraji 

a orgánům veřejné správy, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném 
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně či další 
nevypořádané závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů EU či vůči 
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda 
o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky; 

b) nedochází k převodu nebo přechodu vlastnických práv k rodinnému domu/bytové jednotce; 
c) na rodinný dům či byt není uvaleno zástavní právo exekutorské nebo soudcovské nebo není nijak 

právně zatížen, zejména aby nebyl zastaven ve prospěch jiné osoby s výjimkou případů, 
kdy zástava jistí běžný bankovní úvěr, hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření poskytnutý 
peněžním ústavem s příslušnou bankovní licencí (v takovém případě postačí doložit potvrzení 
banky/spořitelny o řádném splácení úvěru, ne starší než 3 měsíce).; 

d) jsem vlastník či spoluvlastník rodinného domu nebo vlastník či spoluvlastník bytové jednotky 
v rodinném domě, kde se uvedený projekt zrealizuje; 

e) v případě, že je rodinný/bytový dům/bytová jednotka vytápěn dvěma či více zdroji, je nutné, 
aby bylo zajištěno, že nový zdroj tepla může plnit funkci hlavního zdroje vytápění; 

f) nahrazovaný zdroj tepla nebyl od 1. 1. 2009 podpořený z programu Zelená úsporám, Nová zelená 
úsporám či společného programu na výměnu kotlů realizovaného Ministerstvem životního 
prostředí a kraji; 

g) jsem se seznámil/a s podmínkami poskytování dotace v rámci projektu „Podpora výměny kotlů 
v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“, porozuměl/a jsem jeho obsahu a mnou 
uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů může znamenat 
ztrátu dotace a postih ve smyslu platných právních předpisů; 

h) souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zpracováním osobních údajů 
při vykazování poskytnutých podpor Ministerstvu životního prostředí; 

i) souhlasím s 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; 

j) zavazuji se strpět kontrolu předmětu dotace a podmínek přidělení dotace dle zákona 
320/2001 Sb., a to formou kontrol ex-ante provedených před případným uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy včetně nutnosti zpřístupnění všech prostor, kde se nachází/el původní 
zdroj vytápění a ostatních prostor souvisejících s předmětem dotace; 

k) prohlašuji, že veškeré údaje v žádosti o výši příjmu a počtu členů domácnosti jsou pravdivé. 
V případě, že jsem údaje o výši příjmu a o počtu členů domácnosti uvedl v nesprávné výši, 
popř. zatajil, beru na vědomí, že se jedná o závažné porušení rozpočtové kázně. 

 
Jsem si vědom/a toho, že pro účely získání dotace: 
a) pořízený nový zdroj tepla musí splňovat:  

− Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. 4. 2015, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva 
(požadavky od 1. 1. 2020) v případě kotlů na pevná paliva 
nebo 

− Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. 8. 2013, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění 
vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (Text s významem pro EHP) v případě 
plynových kondenzačních kotlů (požadavky od 26. 9. 2018) a v případě tepelných čerpadel 
(požadavky od 26. 6. 2017 v případě elektrických a požadavky od 26. 9. 2018 v případě 
plynových); 
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b) dílčí projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Státním fondem 
životního prostředí ČR nebo fondů EU; 

c) projekt nebude spolufinancován jiným veřejnoprávním subjektem, s výjimkou poskytnutí půjčky 
či dotace, kdy souhrn půjčky nebo dotace a podpory z projektu nepřesáhne výši celkových 
nákladů na realizaci akce; 

d) nový zdroj tepla bude provozován nejméně po dobu udržitelnosti, která je stanovena 
v programu; 

e) rodinným domem je rozuměna stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde více než polovina 
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena 
a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní 
podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely programu považovány také stávající stavby 
pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), 
která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se nepovažují rodinné domy či jiné budovy, 
které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého 
rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, apod.). Za podlahovou plochu je považována 
celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí 
tvořících 32 obálku budovy. Pro účely Programu nejsou za rodinný dům považovány také stavby, 
které nejsou spojeny se zemí pevným základem, stavby dočasné a výrobky plnící funkci stavby. 

f) bytovým domem je rozuměna stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek 
a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení 
a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se pro potřeby Programu nepovažují bytové 
domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační 
ubytování apod.). Pro účely Programu je za podlahovou plochu považována celková vnitřní 
podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku 
budovy. 

 
Prohlášení ke zpracování osobních údajů: 
Na základě Vaší žádosti o dotaci Karlovarského kraje dochází ke zpracování Vámi zadaných osobních 
údajů. Tyto údaje zpracováváme na základě veřejného zájmu správce. Následně budou dané osobní 
údaje v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů archivovány. 
 
Poučení: 
Žadatel má právo požadovat od správce údajů přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost 
údajů. V případě, že žadatel zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních 
údajů v rozporu se zákonem či obecným nařízením GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné 
s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat uvedeného správce o vysvětlení a požadovat, 
aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, 
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň má žadatel právo podat stížnost u dozorového 
úřadu. Správcem údajů je Karlovarský kraj, IČO 70891168. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu 
osobních údajů: gdpr@kr-karlovarsky.cz. 
Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
 
 
 

Datum elektronického 
podání žádosti 

      

Datum Vlastnoruční podpis žadatele 

mailto:gdpr@kr-karlovarsky.cz
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