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Vyřizuje: Milan Císař Klára Kubinová 

Tel: 602 259 135 / 541 217 091 Petřvaldská 529/51 

E-mail: milan.cisar@sfzp.cz 736 01 Havířov 

Datum: 05. 05. 2021  

Č.j.: SFZP 070609/2021  

Datová schránka: Favab6q  

Akceptace žádosti o podporu ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci programu Nová zelená úsporám  

Žadatel o podporu:  Zdeněk Nosek 

Na objekt: adresa: Habartická 161, 788 33, Hanušovice 

 číslo listu vlastnictví: 1395 

 katastrální území (číslo, část obce): 637203, Hanušovice 

 číslo parcely: 592 

Číslo žádosti: 20602553 

Vážená paní, 

z pověření ředitele Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Vám oznamuji, že při 

formální kontrole dle čl. 7 odst. 1, Směrnice MŽP č. 2/2015, o poskytování finančních prostředků 

z programu Nová zelená úsporám od roku 2015 (dále jen „Směrnice“) a následné specifické kontrole 

dle čl. 7 odst. 2, Směrnice, nebyly ve Vaší žádosti o podporu z programu Nová zelená úsporám (dále jen 

„Program“) v oblasti/ech podpory A.1, A.4, která je evidována pod číslem 20602553, zjištěny nedostatky 

a žádost tak byla v souladu s čl. 8 odst. 2, Směrnice dne 05. 05. 2021 

akceptována. 

Na základě akceptace a aktuálně disponibilních zdrojů Programu Vám budou, pokud splníte 

všechny podmínky Programu, rezervovány finanční prostředky v maximální výši 182.150 Kč, 

nejpozději však do 05. 05. 2023. Do tohoto data musíte zrealizovat podporovaná opatření v souladu 

s údaji uvedenými v žádosti a jejich přílohách a zároveň doložit dokumenty vyžadované k vydání 

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (resp. Stanovení výdajů) dle kapitoly 4.2 Závazných 

pokynů pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám - Rodinné domy v rámci 

3. výzvy k podávání žádostí (dále jen „Závazné pokyny“). 

Podpora bude poskytnuta pouze v případě, že budou splněny všechny podmínky Programu stanovené 

Směrnicí, Výzvou, Závaznými pokyny a Rozhodnutím o poskytnutí dotace (resp. Stanovení výdajů) 

a specifické podmínky uvedené níže. 

 Opatření bude realizováno v předpokládaném rozsahu. 
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 Žadatel řádně doloží dokumenty prokazující dokončení realizace podporovaných opatření. 

 Výše podpory uvedená v tomto akceptačním dopise je maximální. Konečná výše podpory bude 

určena na základě dokumentů doložených k vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (resp. Stanovení výdajů). 

 V případě nesplnění podmínek Programu nebude podpora poskytnuta. 

Čerpání podpory je možné až po vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (resp. 

Stanovení výdajů) a splnění všech podmínek daných Směrnicí, Výzvou, Závaznými pokyny 

a Rozhodnutím o poskytnutí dotace (resp. Stanovení výdajů). 

Podpora je poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet žadatele: 

115-2899250217/0100. 

Zkontrolujte prosím uvedené bankovní spojení, včetně předčíslí a kódu banky a skutečnost, že je 

bankovní učet veden na jméno žadatele. V případě, že je bankovní spojení uvedeno chybně nebo došlo 

k jeho změně, je nutné oznámit platné bankovní spojení pracovníkovi Fondu, který provádí administraci 

Vaší žádosti, a to nejpozději do doby doložení dokumentů prokazujících dokončení realizace 

podporovaných opatření. V případě následného poukázání platby na chybný či neexistující bankovní 

účet se termín vyplacení dotace prodlužuje i o několik měsíců a Fond není schopen garantovat běžně 

deklarované lhůty pro vyplacení dotace! 

Nestihnete-li doložit dokumenty vyžadované k vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(resp. Stanovení výdajů) ve lhůtě stanovené v tomto dopise, může Vám být tato lhůta v souladu 

s článkem 15 Směrnice v odůvodněných případech prodloužena, a to výhradně na základě Vaší písemné 

žádosti doručené na korespondenční adresu Fondu: Státní fond životního prostředí ČR, Kotlářská 51, 602 

00 Brno, a to před uplynutím původní lhůty. Obálku označte heslem „NZÚ - PRODLOUŽENÍ LHŮTY - 

20602553“. Nebude-li Vaší žádosti vyhověno a nestihnete-li doložit požadované dokumenty v původně 

stanovené lhůtě, ztrácíte nárok na podporu. Na žádosti o prodloužení lhůty doručené po jejím uplynutí 

nebude brán zřetel. 

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se Vaší žádosti nebo programu Nová zelená úsporám, obraťte se na 

pracovníka, který vyřizuje Vaši žádost, na kterékoliv krajské pracoviště Fondu nebo na bezplatnou 

telefonní informační linku 800 260 500. 

S pozdravem 

Ing. Jakub Hrbek 

ředitel sekce, Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu 

Státní fond životního prostředí ČR 

(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
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