
Akcepta ční číslo: (vyplní pracoviště Fondu)

ŽÁDOST O PODPORU ZE SFŽP ČR - fyzické osoby
Podejte nejpozd ěji do 18 m ěsíců od uvedení zdroje do trvalého Státní fond životního prost ředí ČR
provozu, a to na místn ě příslušném krajském pracovišti Fondu. Kaplanova 1931/1
Příloha č II.3 Směrnice MŽP pro opatření k využití obnovitelných zdrojů energie 148 00  Praha 11
s platností od 20.3.2008 tel.: 267 994 300 www.sfzp.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA - ŽADATELE

příjmení jméno titul rodné číslo

manželé

Trvalý pobyt žadatele: ulice, číslo objektu 

PSČ obec okres kraj                      

Osoba pov ěřená jednáním s Fondem 

příjmení jméno titul telefon 

 
Bankovní spojení na žadatele

název pobo čky banky sídlo pobo čky banky číslo ú čtu/numerický sm ěrový kód

NAVRHOVANÉ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČÍSLO 
PROGRAMU 

Název opat ření

místo realizace kraj realizace      okres realizace

Údaje o zdroji a objektu - údaje se musí shodovat s údaji v odborném posudku

roční výroba z OZE (GJ/rok) úspora (GJ/rok) úspora (Kč/rok) instalovaný výkon (kW)

původní zdroj vytápění (ohřevu TV) tep. ztráta objektu (kW) objem akumulace (m3)

číslo popisné:

solární systémy: plocha sol. kolektorů (m2) typ sol. kolektorů*
Fototermické Kapalinové
Fototermické Vakuové 1.A.a

tepelná čerpadla: klasifikační ukazatel CI (-) průměr. roční topný faktor 1.A.b

1.A.c
4.A

výrobní typ/značka instalovaného zařízení výrobce instalovaného zařízení

*kapalinové kolektory, vakuové kolektory
** země-voda, vzduch-voda, voda-voda

Identifikace nemovitosti, ve které je využíván obno vitelný zdroj:

katastrální území: číslo parcely:

telefon

e-mail  
 mobilní tel.

typ tep. čerpadla**

PSČ místa realizace

 
 

(1.A.a Kotel na biomasu, 1.A.b Solární systém TV, 1.A.c Solární systém přitápění a TV,  4.A Tepelné čerpadlo)

telefon /mobilní tel. /e-mail

 
 



Financování opat ření a výše podpory ze SFŽP ČR (údaje v K č)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Země-voda
Vzduch-voda
Voda-voda

Faktura za odborný posudek (údaje v K č)

den měsíc rok

Čestné prohlášení

v objektu, kde je uvedené opatření realizováno 

Prohlašuji, že jsem se seznámil se Žádostí a podmínkami poskytování podpor dle Příloh II Směrnice MŽP ČR,
platných od 20.3.2008, porozuměl jsem jejich obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom, že
uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu příspěvku a postih ve smyslu platných předpisů.
Souhlasím se zveřejněním údajů o příspěvku.

Datum:

Spolu s žádostí p ředkládám:

ověřené kopie faktur a doklady o jejich úhradách) a dodací list s položkovým rozpočtem potvrzený
žadatelem a zhotovitelem.

Číslo faktury (dokladu): Popis prací: Datum úhrady:

11.U programů "1.A.a" a "4.A" čestné prohlášení o likvidaci původního zaříz.(kotle na tuhá fosilní paliva).

 4. Tři různé fotografie dokládající realizaci zařízení, z toho 1 foto objektu, ve kterém je zařízení 

 5. Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem - plná moc v souladu s § 31 

     protokol o zkoušce typu, resp. prohlášení o shodě apod.).
 6. Doklad dle platné legislativy, že podporované zařízení smí být uvedeno na trh v ČR (certifikát, 
     vyřizuje jiná osoba než majitelé uvedení ve výpisu z katastru nemovitostí. 
     občanského zákoníku pro osobu pověřenou k jednání s Fondem. Platí v případě, že žádost 

uvedených do trvalého provozu před 01.05.2008):
- lokalita není zasíťovaná STL rozvodem plynu,

     instalováno.

Výše fakturace:

Výše fakturace:Číslo faktury (dokladu): Popis prací: Datum úhrady:

*/ nehodící se škrtnětě

z toho
součet finan čních náklad ů:

odborný posudek

     z fotodokumentace.

 2. Fakturu za odborný posudek ( originál nebo ověřená kopie), doklad o zaplacení.

- nemám nedoplatky vůči státu

 7. Dokumentaci - zákres zapojení, popř. zákres umístění obnovitelného zdroje, pokud toto není zřejmé

 3. Fakturaci (úhradu nákladů dle rozpočtu) - potvrzení  zaplacení předmětu realizace (originály nebo

- zařízení bude provozováno po dobu nejméně 5 let

 - finanční zdroje žadatele
 - uvažovaná podpora ze SFŽP ČR

případné doplnění odborného posudku

          

%

- neuvažuje se s napojením objektu na centrální zdroj tepla.

- výběr dodavatele jsem provedl v souladu se zákonem č. 40/2004 (137/2006) Sb., ve znění pozdějších předpisů

     kolaudační rozhodnutí).
9.  Aktuální výpis z katastru nemovitostí na objekt, v kterém byl obnovitelný zdroj instalován - kopie

 8. Předávací protokol o uvedení zařízení dodavatelskou firmou do trvalého provozu a u novostaveb 

10.Pro programy "1.A.a" a "4.A" potvrzení obecního úřadu k následujícím bodům (netýká se realizací 

     vyjádření stavebního úřadu dle zákona 183/2007 Sb., že objekt slouží k trvalému bydlení (např.  

Podpis žadatele( ů):

 1. Odborný posudek (dle osnovy uvedené v příloze č. II.4).

- jsem majitel*/ spolumajitel* / nájemce*

Datum uvedení opat ření do trvalého provozu (dle protokolu o uvedení zařízení do trvalého provozu od 
dodavatelské firmy)


