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Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení
je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu
je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, která povedou
k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších znečišťujících látek v oblasti bydlení.

Číslo
žádosti:

Potvrzení o prověření dokumentace k provedení opatření,
Krajské pracoviště SFŽP ČR v:

Jméno a podpis odpovědného pracovníka a otisk razítka

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu
v oblasti C – Využití obnovitelných zdrojů energie pro
vytápění a přípravu teplé vody
Krycí list technických parametrů vyplňte ve spolupráci se zpracovatelem dokumentace k provedení opatření.

Při vyplňování krycího listu technických parametrů se prosím řiďte pokyny pro vyplnění krycího listu
(na www.zelenausporam.cz nebo na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR).

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE K PROVEDENÍ OPATŘENÍ
1

Název zpracovatele včetně adresy:

2

Číslo autorizace zpracovatele:

3

Telefon:

E-mail:

VLASTNOSTI OBJEKTU PŘED REALIZACÍ OPATŘENÍ
Typ obytného domu (vyplňte jednu z možností)
4

¬

rodinný dům s maximálním počtem tří bytových jednotek (vyplňte):

5

¬

bytový panelový dům s počtem bytových jednotek (vyplňte):

6

¬

bytový nepanelový dům s počtem bytových jednotek (vyplňte):

Původní zdroj tepla pro vytápění
(Je-li v domě více zdrojů vytápění, uveďte převládající zdroj. Vyplňte jednu z možností.)

7

¬

Tuhá fosilní paliva (uhlí, koks atd.) Tepelný výkon [kW]:

Účinnost [%]:

8

¬

Kapalná fosilní paliva (LTO,
mazut atd.)

Tepelný výkon [kW]:

Účinnost [%]:

9

¬

Plynná fosilní paliva

Tepelný výkon [kW]:

Účinnost [%]:

10

¬

Elektřina

Tepelný výkon [kW]:

Účinnost [%]:

11

¬

Centrální zásobování teplem

12

¬

Ostatní

Tepelný výkon [kW]:

Účinnost [%]:

Povinně vyplnit silně ohraničené sekce.
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ýíslo žádosti:

Původní zdroj tepla pro přípravu teplé vody (TV)
(Je-li v domě více zdrojů tepla pro přípravu TV, uveďte převládající zdroj. Vyplňte jednu z možností.)

13

¬

Tuhá fosilní paliva (uhlí, koks atd.) Tepelný výkon [kW]:

Účinnost [%]:

14

¬

Kapalná fosilní paliva (LTO,
mazut atd.)

Tepelný výkon [kW]:

Účinnost [%]:

15

¬

Plynná fosilní paliva

Tepelný výkon [kW]:

Účinnost [%]:

16

¬

Elektřina

Tepelný výkon [kW]:

Účinnost [%]:

17

¬

Centrální zásobování teplem

18

¬

Ostatní

Tepelný výkon [kW]:

Účinnost [%]:

19

Vytápěná podlahová plocha objektu [m2]:

20

Měrná potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2.rok)]:

21

Potřeba tepla pro přípravu TV [kWh/rok]:

TECHNICKÉ ÚDAJE O OPATŘENÍCH A DODAVATELÍCH
Opatření – Nízkoemisní zdroj na biomasu
22

Kód (SVT):

23

Typové označení nízkoemisního
zdroje na biomasu:

24

Výkon [kW]:

25

Způsob přikládání paliva:

Účinnost [%]:

26

¬

ruční

¬

automatický

27

Měrný objem akumulační nádrže: [l/kW]:

28

IČ dodavatele:

Umístění akumulační nádrže v systému:

¬

ano

¬

ne

Název dodavatele:

Opatření – Tepelné čerpadlo
29

Kód (SVT):

30

Typové označení tepelného
čerpadla:

31

Typ tepel. čerpadla:

¬

země-voda

32

¬

voda-voda

33

¬

vzduch-voda

34

Topný faktor [%]:

35

Bivalentní zdroj tepla:

elektřina

36

¬

tuhá paliva

37

¬

ostatní:

Teplo z bivalentního zdroje
pro vytápění [kWh/rok]:

39

IČ dodavatele:

¬

monovalentní

¬

bivalentní

Teplota bivalence [°C]:
¬

38

Provozní režim tepel. čerpadla:

Teplo z bivalentního zdroje pro
přípravu TV [kWh/rok]:
Název dodavatele:
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ýíslo žádosti:

Opatření – Solárně–termický systém (kolektor + regulace + akumulační nádrž + rozvody)
40

Využití solárně-termického systému:

41

¬

pouze celoroční příprava teplé vody

¬

celoroční příprava teplé vody a přitápění

42

Množství vyrobeného tepla pro přípravu teplé vody [kWh/rok]:

43

Množství vyrobeného tepla pro přitápění [kWh/rok]:

44

Kód (SVT):

45

Typové označení solárnětermického kolektoru:

46

Celková absorpční plocha [m2]:

47

Měrná roční výroba tepla [kWh/(m2.rok)]:

48

Kód (SVT):

49

Typové označení zásobníku
teplé vody:

50

Objem zásobníku teplé vody [l]:

51

Kód (SVT):

52

Typové označení akumulační
nádrže:

53

Objem zásobníku teplé vody [l]:

54

Objem akumulační nádrže [l]:

55

IČ dodavatele:

Název dodavatele:

INVESTIČNÍ NÁKLADY
56

Předpokládané uznatelné investiční náklady
(dle rozpočtu z dokumentace k provedení opatření) [Kč]:

VLASTNOSTI OBJEKTU PO REALIZACI OPATŘENÍ
57

Předpokládaná roční spotřeba energie pro provoz tepelného čerpadla
(vyplnit pouze při instalaci tepelného čerpadla) [kWh/rok]:

58

Předpokládaná roční spotřeba energie pro provoz nízkoemisního zdroje
na biomasu(vyplnit pouze při instalaci nízkoemisního zdroje) [kWh/rok]:

59

Celková výroba tepla ze solárního systému
(vyplnit pouze při instalaci solárně–termického systému) [kWh/rok]:

60

Úspora tepla pro přípravu teplé vody (vyplnit pouze při instalaci
solárně–termického systému pro přípravu TV) [kWh/rok]:

61

Úspora tepla na vytápění (vyplnit pouze při instalaci solárně–termického
systému pro přípravu TV a přitápění) [kWh/(m2.rok)]:
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ýíslo žádosti:

Prohlašuji, že technické údaje o opatřeních uvedené v tomto krycím listu technických parametrů jsou
v souladu s dokumentací k provedení opatření a že dokumentace k provedení opatření byla vyhotovena
dle platných předpisů.

62

V

dne

Razítko a podpis zpracovatele

ŽADATEL
63

Jméno a příjmení žadatele:

DOTACE
64

Žádám o dotaci ve výši [Kč]:
Prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací k provedení opatření i technickými parametry uvedenými
v tomto krycím listu technických parametrů a že opatření, které má být podpořeno z programu Zelená
úsporám, bude provedeno v souladu s tímto krycím listem.

65

V

dne

Podpis žadatele, nebo jím
zplnomocněné osoby
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