
  

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Odbor ochrany prostředí  

Oddělení udržitelné energetiky  

 

Program Čistá energie Praha 2020 

podle ustanovení § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), 

a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o hlavním městě Praze“)  

(dále jen „Program“) 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1. Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje dotace na účel stanovený v článku A. Programu 

(dále jen „Účel“). 

2. Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel stanovený v Programu (dále 

jen „Dotace“). Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu § 10a odst. 2 zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její poskytnutí 

v dalších letech. 

3. O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E. Programu (dále 

jen „Žadatel“). 

4. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“). 

5. Lhůta pro podání Žádosti je od 10. 6. 2020 do 31. 8. 2020 včetně. 

6. Dotace budou poskytovány Žadatelům do vyčerpání finančních prostředků dle článku C. Programu 

v závislosti na datu doručení řádné Žádosti. Žádost nesplňující některou z náležitostí Programu ztrácí 

pořadí získané okamžikem doručení Žádosti. Žadatel bude vyzván k doplnění Žádosti do 40 

pracovních dnů od data doručení Žádosti. Nedoplní-li žadatel Žádost v požadovaném termínu nebo 

nebude-li doplnění dostatečné, bude Žádost navržena k nevyhovění. Řádně doplněná Žádost bude 

zařazena zpět a získá nové pořadí dle okamžiku doručení jejího doplnění.  

7. Program náleží do působnosti Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. 

8. Kontaktní místo: Od prvního dne zveřejnění Programu budou poskytovány informace 

ke zpracování Žádosti odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení 

udržitelné energetiky, Jungmannova 35, Praha 1 (dále jen „Odbor MHMP“). Osobní konzultace je 

možné předem domluvit u níže uvedených referentů.  

Jméno  Email Telefon 

Jiří Doubrava dotace.topeni@praha.eu 236 00 4314 

Bc. Pavel Lášek dotace.topeni@praha.eu 236 00 4206 

9. Veškeré informace k Programu jsou k dispozici na internetových stránkách HMP 

http://portalzp.praha.eu. 

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/program_cista_energie_praha/index.html


 

 2 

A. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

1. Dotace jsou určeny na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním 

vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností, 

využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) a regulace parametrů otopné vody z dálkového 

vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech (dále jen „byt“). 

Definice pojmu byt pro potřeby Programu vychází z vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální vyhláška), která za byt označuje stavbu vedenou v katastru nemovitostí jako rodinný dům, 

bytový dům nebo bytovou jednotku se způsobem využití „byt“, případně stavbu pro rodinnou rekreaci 

ve které má žadatel trvalé bydliště. 

2. Podporovanými OZE jsou tepelná čerpadla a solární termické a fotovoltaické systémy na přípravu 

teplé vody. 

3. Program se vztahuje na projekty:   

a) náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, 

elektřiny nebo využití OZE; 

b) náhrada ekologického topného systému (plynové kotle, kotle na biomasu, elektrokotle) 

tepelným čerpadlem;   

c) náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) 

vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo);      

d) příprava teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými systémy;   

e) instalace tepelného čerpadla v novostavbě; 

f) regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů; 

g) rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností  - 

výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo elektrický). 

4. Program se nevztahuje na tyto projekty: 

a) jiné než kondenzační plynové kotle; 

b) topný systém využívající topný plyn nebo elektřinu nainstalovaný v novostavbě a nové půdní 

vestavbě (nevztahuje se na OZE); 

c) projekty dle odst. 3 písm. e) a g) tohoto článku Programu v případě bytu, který je v katastru 

nemovitostí veden jako stavba pro rodinnou rekreaci;   

d) přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění; 

e) decentralizaci plynových kotelen (náhrada kotelny samostatnými zdroji pro jednotlivé bytové 

jednotky); 

f) mobilní klimatizační jednotky; 

g) projekt, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu. 

5. Dotaci lze poskytnout v rámci bytu pouze na jeden projekt v rozmezí deseti let. Jedinou výjimkou je 

dotace na přípravu teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými systémy (projekty dle odst. 3 

písm. d) tohoto článku Programu), na kterou je možné poskytnout dotaci v kombinaci s jiným 

dotovaným projektem nebo jako doplnění projektu již podpořeného. 
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B. Důvody podpory stanoveného Účelu 

Důvodem podpory je motivace fyzických nebo právnických osob, specifikovaných v článku E. 

Programu k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy v trvale 

obývaných bytových objektech. 

Program je v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 z roku 2016 

a aktualizovanou Územní energetickou koncepcí hl. m. Prahy 2013 až 2033 přijatou usnesením Rady 

HMP č. 2014 ze dne 19. 8. 2014. 

C. Předpokládaný celkový objem prostředků 

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je stanoven v rámci 

rozpočtu HMP na rok 2020 ve výši 24 mil. Kč, z toho: 

40 % je alokováno na projekty dle článku A. odst. 3 písm. a) až f) Programu; 

60 % je alokováno na projekty dle článku A. odst. 3 písm. g) Programu. 

V případě nevyčerpání jedné z alokovaných částek může být provedena změna spočívající v přesunu 

finančních prostředků do druhého financovaného opatření. 

D. Maximální výše Dotace 

Dotace se poskytuje maximálně do výše limitované jednotlivým typem projektů (článek A. odst. 3 

písm. a) až g)  Programu: 

Projekt  Nový tepelný zdroj 
Maximální 

výše dotace 

Omezení 

z pohledu 

doložených 

nákladů 

a) 
Náhrada zdrojů na pevná 

paliva vytápěním 

centrálního typu 

plynový kotel, 

elektrický 

kotel 

1 – 3 bytové jednotky 80.000,- Kč 
max. 80 % 4 a více bytových 

jednotek 
300.000,- Kč 

tepelné čerpadlo 90.000,- Kč max. 50 % 

b) 
Náhrada ekologického 

topného systému 

tepelným čerpadlem 
tepelné čerpadlo 90.000,- Kč max. 50 % 

c) 
Náhrada lokálních 

topidel vytápěním 

centrálního typu 

plynový kotel, 

elektrický 

kotel 

1 – 3 bytové jednotky 40.000,- Kč max. 50 % 
4 a více bytových 

jednotek 
150.000,- Kč max. 30 % 

tepelné čerpadlo 90.000,- Kč max. 50 % 

d) 
Příprava teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými 

systémy 
30.000,- Kč max. 50 % 

e) 
Instalace tepelného 

čerpadla v novostavbě 
tepelné čerpadlo 90.000,- Kč max. 50 % 

f) 
Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v 

předávacím místě bytových domů 
100.000,- Kč max. 30 % 

g) 

Rekonstrukce plynového 

vytápění ve prospěch 

zdrojů s vyšší 

energetickou účinností 

plynový kotel, 

elektrický 

kotel 

1 – 3 bytové jednotky 20.000,- Kč max. 50 % 

4 a více bytových 

jednotek 
100.000,- Kč max. 30 % 
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E. Okruh způsobilých Žadatelů 

O Dotaci mohou žádat:  

- fyzické osoby s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského 

sdružení volného obchodu, a  

-  (bytová) družstva a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky,  

které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu 

podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. 

 

F. Lhůta pro podání Žádosti 

1. Žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v Základních informacích.  

2. Žádost musí být podána v listinné podobě dle vzoru – formuláře v článku J. Programu, včetně všech 

požadovaných příloh a to  

a. prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 

35/29, 110 00 Praha 1 nebo  

b. prostřednictvím služby datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h, datová zpráva musí 

označena jako „Žádost o dotaci – Program Čistá energie Praha 2020“ a musí být opatřena 

platným elektronickým podpisem žadatele nebo statutárního zástupce). 

3. Pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslaní Žádosti.  

 

G. Kritéria pro hodnocení Žádosti 

1. Odbor MHMP stanoví pořadí Žádostí v závislosti na datu doručení Žádosti. 

2. Odbor MHMP posoudí, zda Žádost splňuje formální náležitosti, a to:  

 Žádost byla podána Podmínku splnila 

1 včas (ve lhůtě pro podání Žádosti) ANO / NE 

2 řádně (bezchybně a kompletně vyplněná) ANO / NE 

3 požadovaným způsobem ANO / NE 

4 s formálními náležitostmi (podpis oprávněné osoby) ANO / NE 

5 s požadovanými přílohami ANO / NE 

6 a naplňuje Účel stanovený v Programu (článek A. Programu)  ANO / NE 

7 způsobilým Žadatelem (článek E. Programu) ANO / NE 

8 a splňuje podmínky pro poskytnutí dotace (článek I. Programu) ANO / NE 

 

3. Následně Odbor MHMP posoudí, zda poskytnutí Dotace nenaplní znaky veřejné podpory, příp. 

služby obecného hospodářského zájmu, a zda Dotace bude moci být poskytnuta v souladu s 

příslušnými právními předpisy, zejména: (i) Sdělením Komise č. 2012/C 8/02 o použití pravidel 

Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb 
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obecného hospodářského zájmu, (ii) Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 

Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 

zájmu, (iii) Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 

hospodářského zájmu a (iv) Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Po individuálním posouzení Žádosti 

Odbor MHMP vyhodnotí podle povahy činnosti Žadatele, zda a na základě kterého z uvedených 

předpisů je možné Dotaci poskytnout. 

4. Odbor MHMP s ohledem na provedené hodnocení Žádosti a celkový objem peněžních prostředků 

vyčleněných v rozpočtu HMP navrhne výši Dotace pro Žadatele nebo neposkytnutí Dotace včetně 

odůvodnění. V případě nesplnění podmínek Programu nebo vyčerpání finančních prostředků nebude 

Žádosti vyhověno. 

5. Odbor MHMP následně předloží návrh na rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí Dotace 

příslušnému orgánu HMP k rozhodnutí.  

6. Žadatel je povinen na výzvu HMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace 

související s Žádostí. 

 

H. Lhůta pro rozhodnutí o Žádosti 

1. O poskytnutí nebo neposkytnutí Dotace rozhodne podle zákona o hlavním městě Praze příslušný 

orgán HMP, a to nejpozději do 21. 12. 2020. 

2. Současně s rozhodováním o poskytnutí Dotace bude příslušný orgán HMP rozhodovat o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy s Žadatelem (dále jen „Smlouva“). Smlouva bude obsahovat podmínky 

použití Dotace a podmínky vypořádání Dotace. Do 8 kalendářních týdnů od nabytí účinnosti 

veřejnoprávní smlouvy, bude dotace uvolněna způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

3. S rozhodnutím příslušného orgánu HMP se může Žadatel seznámit prostřednictvím Odboru MHMP 

nebo na internetových stránkách HMP www.praha.eu, kde budou rozhodnutí veřejně přístupná. 

4.  Žadatel, jehož Žádosti bylo vyhověno, bude vyzván k uzavření Smlouvy. Žadateli, jehož Žádosti 

nebylo vyhověno, bude bez zbytečného odkladu zasláno písemné sdělení o neposkytnutí Dotace 

včetně důvodu nevyhovění Žádosti. 

 

I. Podmínky pro poskytnutí Dotace 

1. Podmínkou poskytnutí dotace je uvedení podporovaného projektu do provozu v termínu od 

1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. 

2. Realizace projektu musí být provedena kvalifikovaným zhotovitelem a dokladována v souladu 

s příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy v souladu s článkem J. Programu. 

3. Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel řádně a včas použil a vypořádal v minulosti poskytnuté 

peněžní prostředky ze strany HMP. 

4. Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel nepodal a nepodá Žádost o poskytnutí Dotace na stejný 

Účel na jiném odboru Magistrátu hlavního města Prahy.  

http://www.praha.eu/
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5. Žadatel se zavazuje, že veškeré dokumenty, které předloží HMP, budou zpracovány v souladu 

s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES („GDPR“) účinným od 25. 5. 2018. 

6. Žadatel je povinen umožnit poskytovateli průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu v místě 

realizace. Následnou veřejnosprávní kontrolu plnění smluvních podmínek ze strany žadatele, po celou 

dobu trvání smlouvy (10 let), provádí v souladu s příslušnými právními předpisy odbor kontrolních 

činností Magistrátu hl. m. Prahy v součinnosti s Odborem MHMP. 

 

J. Vzor Žádosti a její přílohy 

1. Závazný vzor Žádosti o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2020 je přílohou č. 1 

Programu. Formulář je k dispozici na Odboru MHMP a v elektronické podobě na stránkách 

http://portalzp.praha.eu. 

2. Seznam povinných příloh k Žádosti: 

I. Obecné doklady povinné pro všechny projekty: 

a) Potvrzení o zaplacení nákladů projektu (faktury vystavené na Žadatele a v případě 

bezhotovostní úhrady doklady o jejich zaplacení); 

b) Doklad o vlastnictví (dispozičním právu) bankovního účtu vedeného na Žadatele 

(pokud je zvolen bezhotovostní způsob výplaty Dotace). Tím je buď potvrzení 

příslušného peněžního ústavu uvedením Žadatele jako majitele účtu a aktuálního čísla 

účtu, nebo fotokopie výpisu z účtu Žadatele v části bez finančních údajů, a to ne 

starším než 3 měsíce, k elektronické verzi naskenovaný; 

c) Pokud žadatel není většinovým vlastníkem bytu, doloží svoji žádost písemným 

souhlasem vlastníka (spoluvlastníka) s projektem, který je předmětem Žádosti; 

d) Pokud je žadatelem právnická osoba, doloží svojí žádost kopií dokladu o právní 

subjektivitě, ne starším 3 měsíců ke dni podání Žádosti; 

e) Plná moc udělená příslušnou oprávněnou osobou, popř. orgánem, či jiný dokument, z 

něhož vyplývá zastoupení Žadatele, jedná-li za Žadatele jiná osoba než osoba k tomu 

oprávněná podle základních registrů, veřejných rejstříků nebo výše uvedeného výpisu 

nebo dokumentu, a to v originále nebo kopii s ověřením pravosti ne starší 3 měsíců. 

II. Technické doklady dle jednotlivých projektů definovaných v článku A. odst. 3 

Programu: 

a) Náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu: 

 Doklad prokazující existenci původního zdroje na pevná paliva (např. 

revizní/kontrolní zprávy ne starší 3 let od data uvedení do provozu nového tepelného 

zdroje, fotografie, doklad o ekologické likvidaci); 

 Potvrzený záruční list nového tepelného zdroje, na který je požadována dotace, 

s datem uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do 

provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2019 do 

31. 8. 2020, je rozhodující pro uplatnění žádosti); 

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/program_cista_energie_praha/index.html
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 V případě plynového kotle „Zpráva o revizi plynového zařízení“, v případě zdroje na 

elektřinu (tepelné čerpadlo, elektrokotel) „Zpráva o revizi elektrického zařízení“; 

 Oznámení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení 

stavby musí obsahovat minimálně specifikaci původního a nového tepelného zdroje, 

adresu, kde k přeměně dochází a termín její realizace; 

 V případě instalace tepelného čerpadla dvě fotografie dokládající realizaci projektu 

(1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i 

elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu. 

b) Náhrada ekologického topného systému tepelným čerpadlem: 

 Potvrzený záruční list tepelného čerpadla, na které je požadována dotace, s datem 

uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně 

výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020, je 

rozhodující pro uplatnění žádosti); 

 Zpráva o revizi elektrického zařízení; 

 Oznámení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení 

stavby musí obsahovat minimálně specifikaci původního a nového tepelného zdroje, 

adresu, kde k přeměně dochází a termín její realizace. 

 Dvě fotografie dokládající realizaci projektu (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto 

nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email 

dotace.topeni@praha.eu. 

c) Náhrada lokálních topidel vytápěním centrálního typu: 

 Doklad prokazující existenci původních lokálních topidel (elektrické přímotopy, 

plynová topidla typu WAW, apod.), ne starší tří let od data uvedení do provozu 

nového tepelného zdroje (např. Zpráva o revizi elektrického zařízení, Zpráva o revizi 

plynového zařízení, Zpráva o revizi spalinové cesty, Zpráva o provedení čištění a 

kontroly spalinové cesty nebo výpis z evidence dodavatele energií);    

 Potvrzený záruční list nového tepelného zdroje, na který je požadována dotace, s 

datem uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu 

včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 

2020, je rozhodující pro uplatnění žádosti); 

 V případě plynového kotle „Zpráva o revizi plynového zařízení“, v případě zdroje na 

elektřinu (tepelné čerpadlo, elektrokotel) „Zpráva o revizi elektrického zařízení“; 

 Oznámení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení 

stavby musí obsahovat minimálně specifikaci původního a nového tepelného zdroje, 

adresu, kde k přeměně dochází a termín její realizace; 

 V případě instalace tepelného čerpadla dvě fotografie dokládající realizaci projektu 

(1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i 

elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu. 

d) Příprava teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými systémy: 

 Potvrzené záruční listy solárních kolektorů, na které je požadována dotace, s datem 

uvedení do provozu nebo protokol o uvedení do provozu včetně výrobních čísel 

(datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020, je rozhodující pro 

uplatnění žádosti); 

mailto:dotace.topeni@praha.eu
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 V případě solárních termických systémů „Protokol o zkoušce těsnosti“, v případě 

fotovoltaických systémů „Zpráva o revizi elektrického zařízení“; 

 Oznámení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení 

stavby musí obsahovat minimálně specifikaci projektu, adresu kde k realizaci dochází 

a její termín; 

 Dvě fotografie dokládající realizaci projektu (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto 

nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email 

dotace.topeni@praha.eu. 

e) Instalace tepelného čerpadla v novostavbě: stejné doklady jako v bodě II. písm. b) Náhrada 

ekologického topného systému tepelným čerpadlem; 

f) Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů: 

 Projektová dokumentace obsahující minimálně podrobný popis původního stavu a 

projektovaného řešení v návaznosti na statistiku spotřeb tepla za cca 2 roky a PENB 

(průkaz energetické náročnosti budovy) s vyhodnocením předpokládaných úspor tepelné 

energie a prosté finanční návratnosti celého projektu; 

 Předávací protokol projektu (datum uvedení do provozu (předání) v období od 1. 9. 2019 

do 31. 8. 2020 je rozhodující pro uplatnění žádosti); 

 Oznámení realizace projektu smluvnímu dodavateli tepelné energie;   

 Fotografie dokládající realizaci projektu (minimálně 1x foto objektu (nemovitosti) a 1 x 

foto zařízení před a po realizaci). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to 

na email dotace.topeni@praha.eu. 

g) Rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností: 

 Potvrzený záruční list nového tepelného zdroje, na který je požadována dotace, s datem 

uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně 

výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020, je 

rozhodující pro uplatnění žádosti); 

 V případě plynového kotle „Zpráva o revizi plynového zařízení“ nebo „Zpráva o revizi 

spalinové cesty“, v případě zdroje na elektřinu „Zpráva o revizi elektrického zařízení“. 

3. Žádost doručená HMP včetně příloh se Žadateli nevrací a zůstává archivována na Odboru MHMP.  

 

K. Informace a návody 

1. Informační povinnost podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) účinného od 25. 5. 2018 je ze strany HMP splněna 

prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 

Přílohy: 

1. Formulář Žádosti o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2020 
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