
 

   

Ž Á D O S T  
o poskytnutí  úvěru z prostředků SFRB  na energetickou modernizaci bytových 

domů na území České republiky (mimo hl. město Prahu) podle nařízení vlády 

č. 16/2020 Sb., v platném znění  

 

1. NÁZEV PROJEKTU 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI1 
 

 
 

 

                                                           
1
 Pokud je založeno SVJ bytového domu, tak vyplňte údaje pouze pro právnickou osobu SVJ. Pokud jsou 
spoluvlastníci bytového domu fyzické  i právnické osoby, vyplňují údaje pro fyzické i právnické osoby ( = není 
založeno SVJ). 

1
 Bytové družstvo jako vlastník bytového domu vyplňuje část pro právnické osoby. 

2
 U spoluvlastníků bytového domu (fyzická  osoba nebo fyzická osoba podnikající) uveďte včetně údajů 
manžela/manželky (platí pro bytové domy, kde není založeno SVJ) 

Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 a statické sepnutí domu 

Jméno, příjmení fyzické osoby 2 
Obchodní firma (- název) 

 

Datum narození/ IČ/DIČ2  
Trvalý pobyt/ sídlo – obec, ulice, č.p., PSČ2  

Místo podnikání  
 
 

Korespondenční adresa 
 
 

Kontaktní osoba  
Telefonní spojení, fax  
E-mail, 
datová schránka – máte-li, povinný údaj 

 

Název právnické osoby1 
/ Obchodní firma 

Statutární město Přerov 

IČ/DIČ 00301825 / CZ00301825 
Sídlo – obec, ulice, číslo popisné, PSČ Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 
Statutární orgán žadatele Ing. Petr Měřínský, primátor 
Místo podnikání  
Korespondenční adresa  
Telefonní spojení, fax  
E-mail  
Datová schránka – povinný údaj etwb5sh  
Osoba jednající na základě plné moci:  
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4. INFORMACE O NEMOVITOSTI 
 

 
 

5. ÚČEL ÚVĚRU 
 

 
 

6. TERMÍN REALIZACE ENERGETICKÉ MODERNIZACE 
 

 

 

 

                                                           
3 formulář pro případ většího počtu identifikovaných osob včetně vysvětlení viz webové stránky  
4
 předpokládaný datum 

Identifikace osob:3  
1. osoby jednající za právnickou osobu:  
2. osoby s vlastnickým podílem v právnické 
osobě přesahující  10 % : 

 

3. osoby, ve kterých má žadatel PO podíl 
včetně výše tohoto podílu: 

 

Osoba jednající na základě plné moci: 
(jméno, příjmení, korespondenční adresa) 

 
 

Číslo účtu žadatele  1884482379 

Kód banky 0800 

Kraj/Obec: Olomoucký/ Přerov 
Lokalita (okres, k.ú., parc.č.): parc. č. 5734/6 v k. ú. Přerov 
Ulice, č.p.: Jižní čtvrť I/21-24, č. p. 2509, 2510, 2511, 2512 
Počet bytů v bytovém domě: 27 
Stáří bytového domu: výstavba v 50. letech 20. stol. 

Účel úvěru - viz § 3 NV č. 16/2020 Sb., 
v platném znění 

Zvýšení tepelně technických parametrů obálky 
bytového domu nebo vnitřních vodorovných nebo 
svislých konstrukcí sousedících s venkovním 
prostředím 

Výše dosažené úspory: 49,8% 

Datum zahájení energetické modernizace 01.06.2020 
Datum4 ukončení energetické modernizace 30.06.2021 
Čerpání úvěru  od – do 4 01.06.2020 - 31.12.2021 
DOBA SPLATNOSTI SMLOUVY O ÚVĚRU 
(od podpisu smlouvy do splacení úvěru – 
v měsících (max. 240 měsíců)) 

120 měsíců 

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-zateplovani/
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-zateplovani/
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7. ROZPOČTOVÉ ÚDAJE 

 

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY na energetickou modernizaci 
bytového domu (v Kč) 

11 580 945 

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY na energetickou modernizaci (v Kč) – viz NV č. 
16/2020 Sb. 

10 831 535 

VÝŠE POŽADOVANÉHO ÚVĚRU  na energetickou modernizaci – režim 
„blokové výjimky“ (v Kč) – viz NV č. 16/2020 Sb. 

4 820 033 

PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE JINÉ PODPORY (např. IROP) na výše uvedený 
účel úvěru (pokud je již zažádáno) 

3 411 933 

VÝŠE JINÉ PODPORY, na kterou vznikl ke dni podání žádosti PRÁVNÍ 
NÁROK na výše uvedený účel úvěru 

0 

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU (navrhované žadatelem a v souladu s NV 
č. 16/2020 Sb., v platném znění) 

zřízení zástavního práva 
k zateplování nemovitosti           
a vinkulaci pojistného plnění 

 

 

Žadatel podle Nařízení vlády č. 16/2020 Sb., v platném znění, § 6 odst. (1)  písm. a) – d) prohlašuje, že 
a) nemá evidován splatný nedoplatek ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům nebo 

k rozpočtu územního samosprávního celku nebo na pojistném nebo na penále na veřejném 
zdravotním pojištění, 

b) není nebo v posledních 3 letech před podáním žádosti o poskytnutí úvěru (dále jen „žádost“) 
nebyl v úpadku nebo likvidaci, konkurz na jeho majetek nebyl v této době zrušen proto, že by 
byl majetek nepostačující, a ani mu úpadek nehrozí, 

c) není osobou, proti které je veden výkon rozhodnutí, 
d) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

činnosti žadatele, pro trestný čin proti majetku, hospodářský trestný čin, trestný čin přijetí 

úplatku, trestný čin podplacení, trestný čin nepřímého úplatkářství nebo trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. 

 

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti i v předložených přílohách k žádosti jsou úplné a 

pravdivé a dává tímto Státnímu fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) souhlas k ověření pravdivosti 

jím uváděných údajů. 

 

Žadatel souhlasí se zveřejněním veškerých údajů o bytovém domě, na který byl poskytnut úvěr  

na energetickou modernizaci s využitím finančních prostředků SFRB a v souladu s výše jmenovaným 

nařízením vlády. 

 

Žadatel se zavazuje v době posuzování žádosti písemně oznamovat Státnímu fondu rozvoje bydlení 
(dále jen „Fond“) neprodleně změny v údajích uvedených v této žádosti a v jejích přílohách.  
 

 

Státní fond rozvoje bydlení zpracovává osobní údaje fyzických osob nebo fyzických osob oprávněných 

zastupovat žadatele (právnickou osobu) o úvěr za účelem a v rozsahu nezbytném pro posouzení této žádosti a 

za účelem a v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci. Fond 

zpracovává dané osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanovených účelů. Při zpracování 

těchto osobních údajů postupuje Fond  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  
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Rozsah a další podrobnosti ohledně postupu zpracování osobních údajů fyzických osob oprávněných zastupovat 
žadatele o dotaci Státním fondem rozvoje bydlení a jejich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou 
uvedeny v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR, které je uveřejněno 
na internetových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení: http://www.sfrb.cz/o-sfrb/zpracovani-osobnich-
udaju/ (dále jen „Informační memorandum“). 
 
Fyzické osoby nebo fyzické osoby oprávněné zastupovat žadatele o dotaci tímto prohlašují, že se seznámili se 
zněním Informačního memoranda a že s jeho zněním seznámily kontaktní osoby. 
 

Přílohy k žádosti: 

I. část 

         
Přílohy označte dle vzoru: doloženo X 

 
 
 
 
V  ……………………… dne …………………   ……………………………………………………………………… 

                        Jméno/a a podpis/y oprávněné/ých osob/y 
       (statutárního zástupce)6 

 
 
 
 

 

 
 

                                                           
5
 Přílohy není nutné dokládat v případě současné žádosti o dotaci z IROP 

6
 Žádost bude podepsána všemi osobami uvedenými v bodu 2. 

 
Doloženo 

 

 
Číslo 

 

Název přílohy 

ad 5) 15 Doklad o vlastnictví bytového domu, nemovité věci, (LV) 

ad 5) 25 Doklad o právní subjektivitě  

ad 5) 35 Doklad o schválení/souhlasu shromáždění   

ad 5) 45 Prohlášení (viz text žádosti výše) 

X 5 Projektová dokumentace energetické modernizace 

X 6 Doklad prokazující výši úspory spotřeby energie bytového domu (PENB) 

X 7 Podklady k hodnocení - indikátory 

X 8 Položkový rozpočet energetické modernizace bytového domu 

X 9 Členění nákladů 

X 10 Finanční krytí celkových rozpočtových nákladů: 
- Prohlášení  
- Výpis z účtu (doklad o vlastních zdrojích) 

 

 11 Doklad o schopnosti úvěr splácet 

 12 Doklad o přidělení podpory z IROP (kopie depeše/právní titul poskytnutí) 

 13 CD se všemi přílohami k žádosti (ve formátu PDF) 

 3 Identifikace osob – viz formulář  

http://www.sfrb.cz/o-sfrb/zpracovani-osobnich-udaju/
http://www.sfrb.cz/o-sfrb/zpracovani-osobnich-udaju/
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Přílohy k žádosti  podané na SFRB  

dle NV č. 16/2020 Sb., v platném znění,  
ze dne …………………., čj.EM/2020/…. 

  

II. část 

 
Přílohy označte dle vzoru: doloženo X 

 
 
 
 
 
 

V  ………………………. dne ………………………  …………………………………………………………… 
Jméno/a a podpis/y oprávněné osoby  
            (žadatel o úvěr)6 
 

 

 
Doloženo 

 

 
Číslo 

 

Název přílohy 

 1 Povolení energetické modernizace - viz §7odst. 5 písm. a) NV 

 2 Doklad o pojištění bytového domu – viz §7odst. 5 písm. b) NV 

 3 Smlouvu o dílo na energetickou modernizaci-  viz §7odst. 5 písm. c) NV 

 4 Smlouva o technickém dozoru stavebníka 

 5 Podklady k navržené formě zajištění úvěru 

 6 Informace o plátci DPH 

 7 Doklad o výběrovém řízení 

 8 Členění nákladů – aktualizace na smlouvu o dílo 

 9 CD se všemi přílohami k žádosti (ve formátu PDF) 


