Návod k vyplnění Žádosti o finanční podporu
na dílčí projekt fyzické osoby
v rámci projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji IV
Co k vyplnění žádosti potřebujete
Žádost o finanční podporu (dále jen „žádost“) se podává elektronicky prostřednictvím interaktivního
formuláře, který bude dne 11.07.2022 v 10.00 hodin zveřejněn na Dotačním portále Jihomoravského
kraje (odkaz uveden níže). Do uvedeného data bude zveřejněn pouze ilustrační vzor žádosti.
Nezbytným vybavením pro podání žádosti je počítač s připojením k internetu1 a program Software602
Form Filler, bez kterého žádost neotevřete, nevyplníte a nepodáte.

Software602 Form Filler je volně ke stažení například zde https://www.602.cz/formfiller.

Dotační portál Jihomoravského kraje otevřete přes odkaz zde. Žádost a veškeré podklady k dotačnímu
programu na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Jihomoravském kraji najdete v sekci
Dotační oblasti/Životní prostředí.

Kvalita připojení je pro řádné podání žádosti důležitá. V případě nedostatečné síly signálu nemusí dojít k přenosu dat na server
Jihomoravského kraje. Za komplikace při podání žádosti způsobené například kvalitou internetového připojení či jinými
neovlivnitelnými vlivy poskytovatel dotace nenese odpovědnost.
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Jak žádost vyplnit
Na následujících stranách je popsán postup, jak vyplnit žádost a vysvětleny jednotlivé části žádosti.
Při vyplňování formuláře žádosti se setkáte se třemi různými druhy polí:
•
•
•

Růžová pole jsou povinná, je nutné je vždy vyplnit
Žlutá pole jsou povinná v případě, jsou-li relevantní
Šedá pole jsou needitovatelná – jsou vyplněna automaticky systémem

HLAVIČKA ŽÁDOSTI

Kód žádosti – pod nadpisem na první straně žádosti je uveden tzv. „Kód žádosti“. Jedná se o zkratku
JMK a náhodně generovaný soubor pěti písmen, čísel nebo znaků. Tento kód se s vyplněním každého
dílčího pole žádosti mění. Po kompletním vyplnění žádosti a potvrzení tlačítka „Předat k odeslání“ se
žádost uzamče a získá jedinečný kód žádosti. V tomto okamžiku již není možné žádost editovat a kód
žádosti se již nemění. Od okamžiku odeslání představuje kód žádosti jednoznačnou identifikaci Vaší
žádosti, bez znalosti kódu žádosti Vám nebudou poskytovány žádné informace. Kód na elektronicky
podané žádosti se musí shodovat s kódem na odevzdané tištěné žádosti.
INFORMACE O ŽADATELI
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V části Informace o žadateli uveďte „Jméno“, „Příjmení“, „Rodné číslo“ a „Datum narození žadatele“. U
následujících kolonek povinně vyberte variatnu ANO nebo NE. V řádku „Výše čistého ročního příjmu
žadatele v roce 2020 (v Kč)“ uveďte čistý roční příjem ŽADATELE za rok 2020 (do buňky lze vpisovat
pouze celé číslo bez desetinných míst). V řádku „Uvedené skutečnosti dokládám následujícími doklady
(vyjmenujte)“ vyjmenujte doklady, kterými je výše příjmu ŽADATELE dokládána. Tyto doklady budou
přiloženy k žádosti v listinné podobě.

V řádku „Výše čistého ročního příjmu celé domácnosti v roce 2020 (v Kč)“ uveďte čistý roční příjem CELÉ
DOMÁCNOSTI vč. žadatele (do buňky lze vpisovat pouze celé číslo bez desetinných míst). V řádku
„Počet členů domácnosti ke dni podání žádosti“ uveďte počet všech členů domácnosti. Do řádku
„Průměrný čistý roční příjem na člena domácnosti v roce 2020 (v Kč)“ nic nevpisujte, hodnota se vypočítá
sama (jako podíl předchozích dvou hodnot).
Průměrný čistý roční příjem na člena domácnosti za rok 2020 musí být nižší než
170.900,00 Kč
Zvýšenou pozornost věnujte vyplnění kontaktních údajů. E-mail, který uvedete v žádosti, bude
používán k veškeré komunikaci. Na e-mail Vám bude zasláno potvrzení o podání elektronické verze
žádosti. Pokud Vám potvrzení do 15 min. nepřijde, postupujte dle pokynů v dotačním programu.

Důležitou částí žádosti je Bankovní spojení žadatele. Uvedené číslo účtu se musí shodovat s číslem
účtu v povinné příloze k žádosti – kopie úplné smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (popř.
jiný doklad dle dotačního programu). Pokud žadatel nevlastní bankovní účet, je možné využít bankovní
účet člena rodiny v příbuznosti v řadě přímé. V tomto případě se dokládá úplná Kopie smlouvy o zřízení
běžného účtu u peněžního ústavu daného příbuzného, a navíc Čestné prohlášení o příbuznosti v řadě
přímé. Z tohoto účtu by měly probíhat veškeré platby a bude na něj vyplacena dotace. Kód banky lze
vybrat z číselníku, název banky se načte automaticky dle kódu.
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Následuje oblast Místo trvalého pobytu žadatele a Místo bydliště žadatele. Položky je třeba
vyplňovat postupně, jak jdou za sebou. Např.: V případě, že vyplníte položku „Pošta“ dříve než položky
předchozí, nebude možné je řádně vyplnit a žádost odeslat. V tomto případě celou oblast vymažte
a začněte znovu postupně vyplňovat.
V případě, že ve Vaší obci nejsou oficiálně pojmenovány ulice (dle katastru nemovitostí), uveďte do
kolonky ulice název obce. Názvy, které nejsou oficiální, neuvádějte.
V části Místo trvalého pobytu žadatele je možné uvést adresu i mimo JMK. Při vyplňování kolonky okres
Vám budou nabídnuty jednotlivé okresy Jihomoravského kraje, popř. možnost mimo JMK.
V části Místo bydliště žadatele je možné uvést adresu pouze v JMK.
Místo realizace musí být vždy shodné s místem bydliště.

Dle vybraného okresu Vám budou nabídnuty obce s rozšířenou působností (ORP) pouze v daném okrese.
Kód ORP je následně vyplněn automaticky systémem. V části Místo trvalého pobytu bude v případě
volby možnosti „mimo JMK“ vybrán namísto ORP příslušný kraj (popř. mimo ČR). V části Místo trvalého
pobytu je následně nutné uvést obec (jelikož se může jednat i o obec mimo JMK, je třeba obec zadat
ručně). V části Místo bydliště žadatele bude obec vybrána ze seznamu. Zároveň si tak ověříte správnost
zadaného okresu a ORP. Pokud obec v seznamu nenajdete, znamená to chybu ve vybrané ORP nebo ve
vybraném okresu.
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Kontaktní adresa se vyplňuje pouze v případě, že je odlišná od místa trvalého pobytu. Jedná se
o adresu, na kterou Vám budou zasílány veškeré písemnosti.

Následuje oblast Předmět žádosti o podporu. V této části vyberete zdroj, na jehož nákup chcete čerpat
dotaci. Výběr probíhá přes řádek „Vyberte“. Po kliknutí do řádku se zobrazí nabídka, viz následující
obrázek.
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Po výběru zdroje se zobrazí řádek, do kterého vyplníte následující údaje:
1.
2.
3.

Cena zdroje vč. DPH v Kč (povinný údaj).
SVT kód vybraného zdroje. SVT kód je číselný kód, proto do buňky není možné vpisovat jiné
znaky než čísla (povinný údaj).
Jmenovitý tepelný výkon dle SVT kódu vybraného zdroje v kW (povinný údaj).
SVT kód vybraného zdroje najdete v Seznamu výrobků a technologií zde.
Pozor, používejte verzi Seznamu výrobků a technologií pro období 2021-2027.

Po zadání vyhledávacích kritérií Seznam výrobků a technologií najde hledaný zdroj včetně jmenovitého
tepelného výkonu a všech souvisejících informací (viz další obrázek).
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V případě, kdy je součástí realizace úprava otopné soustavy a nákup akumulační nádoby, bude
uvedena také cena vč. DPH v Kč za opatření D Otopná soustava a/nebo opatření D1 Akumulační nádoba.
U kotlů s ruční dodávkou paliva je instalace akumulační nádoby povinnou
podmínkou. Minimální objem akumulační nádoby musí činit 55 l/kW výkonu
instalovaného kotle. Konkrétní podmínky vč. výjimek jsou uvedeny v dotačním programu.
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Ve sloupci Realizovaná opatření (výdaj) je přednastaveno zatržení u všech opatření. Nebudete-li opatření
D a D1 realizovat, nevadí, pokud v posledním sloupci zůstane opatření zatrženo. Pokud opatření zatrženo
nebude, nebude možné z této položky rozpočtu čerpat finanční prostředky. Doporučujeme proto
nechat všechna opatření vždy zatržená.
V řádku „Celková cena projektu (Kč s DPH)“ se automaticky sečtou všechny částky ručně uvedené
u jednotlivých opatření ve sloupci „Cena (Kč s DPH)“. Jedná se o needitovatelný řádek.

Celková cena projektu je konečná a neměnná.

V části Místo realizace budou uvedeny údaje identifikující nemovitost, ve které má dojít k realizaci
výměny kotle. Stejně jako v části Místo bydliště žadatele je třeba položky vyplňovat postupně.
Formulář nabízí výběrové lišty, pomocí kterých lze vyplnit „Okres“ a „ORP“.
Položku „Část obce“ vyplňte pouze v případě, že je Vaše obec členěna na části.
Stejně jako v části Místo bydliště žadatele se po zadání okresu a ORP v řádku „Obec“ rozvine seznam
obcí spadajících pod vybranou ORP. V případě, že Vaše obec v seznamu není, je chybně vyplněna ORP
popř. okres.
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Údaje uvedené v části Místo realizace musí odpovídat údajům dle katastru nemovitostí. Do katastru
nemovitostí je možné nahlížet přes odkaz zde.

Pozor na přesné uvádění čísla parcely zastavěné nemovitosti. V některých katastrálních
územích jsou parcely vedeny ve dvou číselných řadách a stavební parcely se pak označují
zkratkou st. V tomto případě je zkratka st. nezbytnou součástí označení parcely. Do žádosti
v tomto případě uveďte číslo včetně zkratky st.
Dále následuje část týkající se provozu podnikatelské činnosti na adrese místa realizace. Nutno je
vybrat, zda je či není na místě realizace provozována podnikatelská činnost.

Pokud je na adrese místa realizace provozována podnikatelská činnost, bude vybrána možnost ANO. Po
zatržení možnosti ANO se objeví řádek pro stručný popis provozovny (popis je povinný údaj). Pokud
na adrese místa realizace podnikatelská činnost provozována není, bude vybrána možnost NE a popis
nebude třeba uvádět.
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Následuje část Účelové určení dotace, cíl a popis projektu. Zde budou uvedeny informace
o původním, starém, měněném kotli.
Údaje uvedené v této části žádosti musí být v souladu s informacemi uvedenými
v Dokladu o kontrole technického stavu a provozu původního kotle, který
představuje povinnou přílohu žádosti (DKTS). Údaje v DKTS musí být v souladu
s informacemi uvedenými na výrobním štítku kotle, popř. s údaji zjištěnými z jiné
dokumentace ke kotli. Údaje musí odpovídat doložené fotodokumentaci.
Všichni provozovatelé spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, mají podle zákona o ochraně ovzduší povinnost provádět pravidelně nejméně
jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Výstupem z pravidelné kontroly
je řádně a kompletně vyplněný Doklad o kontrole technického stavu a provozu.
Oprávněnou osobu k provedení kontroly a vystavení DKTS můžete dohledat v databázi zde.

Pokud je v DKTS uvedeno, že je výrobce a typ kotle neznámý/nezjištěný, bude i v žádosti v části „Typové
značení kotle (výrobní číslo)“ uvedeno např. nezjištěno. Stejně tak, pokud je jmenovitý tepelný výkon
kotle dle DKTS neznámý/nezjištěný, je možné do žádosti uvést odhad nebo např. nulu (buňka je
nastavena pouze na číselné hodnoty, není tedy možné uvést např. nezjištěno).
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Emisní třída uvedená v DKTS musí odpovídat platné normě. Norma určující emisní třídy vešla v platnost
01.03.2000.
Období
Norma
Třída
Do roku 2000
ČSN 07 0245 (pro zdroje do 50kw),
Bez emisní třídy
ČSN 07 0240 (pro zdroje nad 50kw)
2000-2012
ČSN EN 303-5:2000
Třída 1,2,3
Po roce 2012
ČSN EN 303-5:2013
Třída 3,4,5
Dále je třeba vyplnit odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné potřeby
budovy. Součet musí dát 100 %. V případě, že bude vybrána možnost „Jiný zdroj“, uveďte jaký.
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Seznam příloh požadovaných k žádosti je oblast formuláře, kde zatrhnete, které přílohy k žádosti
dokládáte. Konkrétní informace k povinným přílohám jsou uvedeny v dotačním programu.

V poslední části žádosti jsou uvedena prohlášení a souhlasy žadatele. Tuto oblast si
pozorně přečtěte. Svým podpisem uvedené potvrzujete a vyjadřujete s uvedeným
svůj souhlas. V případě potvrzení nepravdivých či neúplných údajů se vystavujete
postihu ve smyslu platných právních předpisů.
Pro úspěšné odeslání žádosti je v poslední fázi nutné zatrhnout možnost „Nejsem robot“

Po vyplnění veškerých náležitostí a kontrole dat je nutné stisknout tlačítko „Předat k odeslání“. Poté
je třeba si žádost uložit a teprve následně vytisknout. V případě, že bude žádost nejprve vytisknuta
nebo uložena a teprve následně odeslána na server Jihomoravského kraje, nebude souhlasit unikátní
kód elektronické a listinné verze žádosti. Nebude možné žádosti spárovat a žádost bude vyřazena
z dalšího hodnocení.
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Po předání žádosti k odeslání se objeví níže uvedená informace. Na e-mail uvedený v žádosti je zasláno
potvrzení o podání elektronické verze žádosti. Tento e-mail je automaticky generován systémem po 15
minutách.

Po odeslání elektronické verze žádosti na server Jihomoravského kraje je nutné do 5 pracovních dnů
doložit na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje či předat k odeslání poskytovateli
poštovních služeb listinnou verzi žádosti vč. všech povinných příloh (kód žádosti na elektronické verzi
musí být shodný s kódem na listinné verzi žádosti, přílohy se elektronicky nepodávají). Přesný postup
podání žádosti je popsán v Krajské výzvě a v Dotačním programu. Listinnou verzi žádosti musí vždy
podepsat žadatel. Listinnou žádost je třeba odevzdat kompletní, tedy včetně poslední strany, na
které je uveden kód žádosti.
Pokud po elektronickém odeslání žádosti zjistíte v žádosti chybu, jedná-li se o chybu
formálního charakteru (např. překlep, chybějící zkratka st. u parcely apod.), opravte
tuto chybu ručně v listinné verzi žádosti vč. vlastnoručního podpisu u provedené
opravy (neodesílejte novou elektronickou žádost). V případě chyby závažného
charakteru (např. v rozpočtu) je třeba žádost elektronicky vyplnit a podat znovu.
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