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Příloha č. 8
Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory
Doklad, ze kterého je patrná právní osobnost (subjektivita) žadatele – aktuální výpis
z veřejného (obchodního či jiného) rejstříku (ne starší než 3 měsíce), zřizovací listina u
příspěvkových organizací, stanovy organizace - nedokládá se u obcí, měst, krajů a fyzických
osob;
Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem - plná moc v souladu
s § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (nebo v souladu s jiným relevantním
právním předpisem) pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem (doporučuje se, aby
osoba pověřená jednáním s Fondem byla u obcí členem zastupitelstva a u společností a
organizací zaměstnancem dané společnosti, resp. organizace).
Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic,
na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného
stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá
územnímu řízení, dále stavební povolení (pokud bylo vydáno).
Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) - z evidence nemovitostí
a snímek katastrální mapy.
V případě zateplování budov veřejného sektoru musí být žadatel vlastníkem. Pro tento účel se
za vlastníka považuje i subjekt, který předmět podpory podle zákona spravuje (například
příspěvkové organizace).
Energetický audit – je požadován u všech energetických projektů. Musí být zpracován
na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění
pozdějších předpisů, kterými jsou stanoveny náležitosti energetického auditu. Navržené
opatření, na které je žádáno o poskytnutí podpory, musí být v souladu s doporučenou
variantou vyplývající z energetického auditu. Energetický audit nesmí být v době předložení k
žádosti starší více než 2 roky.
Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy
dle normy ČSN 730540-2 – pokud není součástí příloh energetického auditu. Protokol k
Energetickému štítku obálky budovy bude zpracován pro původní stav i pro stav po realizaci
navrženého opatření.
Položkový rozpočet (originál dokladu) - struktura a členění rozpočtu bude odpovídat
běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory.
V rámci těchto objektů bude rozpočet dále členěn na položky, které mohou být agregované,
avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby
(plocha, tloušťka a materiál tepelné izolace, plocha oken a dveří apod.). Předložený rozpočet
musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem.
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Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady
na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci, energetický audit apod.)
nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet
veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem.
Odborným posudkem pro potřeby Programu je Energetický štítek obálky budovy vč.
Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2.
Prohlášení o zateplovaných plochách – prohlášení při realizaci zlepšení tepelně technických
vlastností obálky budov (v případě skupinového projektu pro každý projekt zvlášť).
Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů – čestné prohlášení žadatele o schopnosti
zajištění spolufinancování do výše celkových výdajů projektu.

UPOZORNĚNÍ:
U jednotlivých projektů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů.

POZNÁMKA:
Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k formuláři žádosti, v platném znění, žadatel
předkládá v originále nebo úředně ověřené kopii dokumentů. U projektové dokumentace
a všech čestných prohlášení je dokládán vždy originál dokumentu. U dokladů typu územních
rozhodnutí, stavebních povolení, výpisů z katastru nemovitostí, fotografií, státních účetních
a finančních výkazů (za rok předcházející roku podání žádosti a za aktuální měsíc, čtvrtletí
či pololetí), různých doplňujících informací apod. postačí kopie dokumentu. Fond má právo
i u těchto dokladů v opodstatněných případech vyžadovat originál nebo úředně ověřenou
kopii dokladu k nahlédnutí.
U jednotlivých příloh se číslují stránky, vícestránkové přílohy jsou pevně spojeny.

