
 
      

 

 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 
z Programu Čistá energie Praha 2015  

 

2015 
 
 

 

 
EC: 

 

1) Identifikační údaje žadatele  

příjmení / název 

 

jméno                          datum narození / IČO 

 
Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti 
ulice                                       číslo popisné / orientační  

městská část / katastrální území                      PSČ  

telefon :   

kontaktní e-mail :  

Vztah žadatele k objektu 

1. vlastník nebo jím pověřená osoba 

2. uživatel, nájemník 

3. jiný (upřesněte) 

Klasifikace žadatele 

1. fyzická osoba nepodnikající 

2. fyzická osoba podnikající 

3. právnická osoba podnikající 

4. právnická osoba – spolek/občanské sdružení 

5. právnická osoba – nadace 

6. právnická osoba – církev 

7. jiné (upřesněte) 

Bankovní spojení 

číslo účtu / identifikátor peněžního ústavu 

 

Kontaktní adresa (pokud není totožná s místem trvalého bydliště) 

ulice                                       číslo popisné / orientační  

městská část / katastrální území                      PSČ  

2) Informace o objektu  

Adresa přeměny / instalace energetického zdroje  

ulice                                       číslo popisné / orientační 

městská část / katastrální území                      PSČ 

Druh objektu  

 rodinný dům 

 bytový dům 

 novostavba 

počet samostatných bytových jednotek v objektu 
celkem 

 

počet bytových jednotek, na něž byla poskytnuta 
dotace před 1.9.2014 

 

Bytové jednotky v rámci této žádosti 

počet bytových jednotek, na něž je požadována 
dotace  

 

počet vytápěných místností  

 

celková plocha vytápěného prostoru (m
2
)  

 

3) Údaje o původním topném zdroji  
1.hnědé uhlí, 2.černé uhlí, 3.koks 4.topná nafta, 5.topný 
olej, 6.elektřina, 7.topný plyn, 8.jiné (upřesněte) 

 
 

typ a výkon topného zdroje (kW) 

 

 
 

4) Údaje o novém energetickém zdroji 
1.topný plyn, 2.elektřina 3.centrálně vyráběné teplo, 
4.tepelné čerpadlo, 5. biomasa, 6. solární kolektory,  
7. jiné (upřesněte) 

 
typ a výkon zdroje (kW) 

 

 

datum uvedení do provozu : 

 



 
      

 

5) Prohlášení a podpis (vyplňte a, b nebo c podle typu žadatele) 

a) fyzická osoba  Prohlašuji, že jsem se seznámil s Pravidly Programu 
Čistá energie Praha 2015 a Smlouvou o poskytnutí 
dotace, 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 právních předpisů. 

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů – 
jména, příjmení a místa svého trvalého pobytu (dále jen 
„osobní údaje“) poskytovatelem ke všem úkonům 
souvisejícím s Programem Čistá energie Praha 2015 a s 
případným uvedením svých osobních údajů na 
tiskových materiálech hl.m. Prahy určených k 
projednávání Radou hl.m. Prahy nebo Zastupitelstvem 
hl. m. Prahy, i na internetových stránkách hl. m. Prahy, 
a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a 
k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu hl.m. Prahy a 
dále pak po dobu, po kterou je hl.m. Praha povinna, 
podle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
dokumenty obsahující osobní údaje žadatele o dotaci 
zpracovávat/archivovat. 

 

 

datum :                               podpis : 

                                            

 

příjmení  

 
jméno 

 
datum narození 

b) osoba zmocněná k jednání na základě plné moci 

jméno / název 

 
adresa / sídlo                            datum narození / IČO 

 
plná moc ze dne : 
 

c) právnická osoba  

příjmení : 

jméno : 

datum narození : 
příjmení : 

jméno : 

datum narození : 
výpis z OR ze dne : 

 

6) Vyhodnocení     N E V Y P L Ň O V A T  !!! 

 

počet bytových jednotek : 

 

technické parametry / typ přeměny : 
(směrodatné pro výši příspěvku) 

doložené náklady : 

 
výše příspěvku : 

 

chybějící doklady (jiné nedostatky) : 

 

 

 

 

 

vyhodnotil : datum : 

kontroloval : datum : 

vyhodnocení schválil : datum : 

 

doplněno :                              převzal : 

 

 

 

 




