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DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE- CZECH REPUBLIC   

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku společností DAIKIN v rámci 
marketingové akce „DOTACE NA VÝMĚNU ZDROJE TEPLA S 

DAIKIN“ 

Vážení, 
 
v rámci marketingové akce „DOTACE NA VÝMĚNU ZDROJE TEPLA S DAIKIN“ tímto žádám obchodní 
společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o., se sídlem Praha 4, 
Budějovická 778/3a, PSČ 140 00, Česká republika, IČ: 480 39 497, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 15503 (dále též jen “Daikin“), o finanční příspěvek ve výši 
15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) na výměnu kotle na pevná paliva, jak níže uvedeno. 

Žádost 

1. Datum žádosti (DAIKIN)  

2. Datum uvedení do 

provozu TČ DAIKIN 
 

 

Žadatel* 

3. Jméno  4. Příjmení   5. Číslo bankovního účtu 6. Číslo banky 

     

*  osoba figurující v žádosti o dotaci, kterou byla žádána finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva za ekologicky šetrnější 

zdroje tepla, poskytovaná fyzickým osobám (i) prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které jsou příjemci dotace z 

Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, případně (ii) prostřednictvím programu Ministerstva životního prostředí 

administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR s názvem „Nová zelená úsporám“. 

 

Místo bydliště žadatele 

7. Ulice 8. Číslo popisné 9. Číslo orientační 

   

10. Obec 11. Část obce 12. PSČ 

   

 

Doručovací adresa žadatele (vyplňte pouze, je-li odlišná od místa bydliště uvedeného v předchozím oddíle)  

13. Ulice 14. Číslo popisné 15. Číslo orientační 

   

16. Obec 17. Část obce 18. PSČ 
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Kontakt na žadatele 

19. Telefon 20. E-mail 

  

Místo realizace (identifikace nemovité věci, kde bude realizována výměna kotle na pevná paliva za TČ 
DAIKIN) 

21. Číslo nemovité věci v rámci 
budovy (u jednotek)  

22. Číslo popisné 23. Číslo orientační 

   

24. Ulice  25. Obec 26. Část obce 

   

27. PSČ 

 

 

Způsob vyplacení finančního příspěvku (vyberte jednu z variant uvedením slova „ANO“ u zvolené varianty)  

28. Bezhotovostním převodem 29. Poštovní poukázkou  

  

 

Povinné přílohy žádosti (v originále či ověřené kopii či prosté kopii): 

Rozhodnutí o schválení dotace pro žadatele1 
 

Akceptace žádosti o podporu ze SFŽP v rámci programu Nová zelená úsporám od SFŽP2 
 

Protokol o uvedení do provozu (formulář DAIKIN) vč. typu a výrobních čísel vnitřní a 

venkovní jednotky  

Faktura za nákup a instalaci TČ DAIKIN3 
 

                                                           
1 rozhodnutí příslušného orgánu, jímž byla žadateli schválena dotace v rámci tzv. „kotlíkové dotace, příp. „Nová zelená 

úsporám“ na výměnu kotle na pevná paliva, a tedy přiznána dotace v rámci tzv. „kotlíkové dotace, příp. „Nová zelená 
úsporám“, z něhož musí být jasně patrná identifikace žadatele a příslušného kraje, resp. SFŽP 
 
2 Pouze v případě programu „Nová zelená úsporám“ 
 
3  daňový doklad (faktura) vystavený prodejcem, potvrzující nákup žadatelem a instalaci žadateli TČ DAIKIN v době od 
01. 06. 2018 (včetně) do 30.6.2019 (včetně), jež bude kromě právními předpisy stanovených náležitostí obsahovat 
minimálně (i) označení modelu zakoupeného TČ DAIKIN, a (ii) datum prodeje a instalace a jejich cenu. 

!!! FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NELZE UPLATNIT ZPĚTNĚ !!! 
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Doklad o uhrazení faktury za nákup a instalaci TČ DAIKIN ze strany žadatele4 
 

 

Čestná prohlášení žadatele: 

Před podpisem žádosti si pečlivě pročtěte následující tvrzení, která svým podpisem prohlašujete! 

1) Žadatel podpisem této žádosti prohlašuje a stvrzuje, že se před podpisem této žádosti plně seznámil 
s ÚPLNÝMI PRAVIDLY MARKETINGOVÉ AKCE „DOTACE NA VÝMĚNU ZDROJE TEPLA S DAIKIN“, 
zveřejněnými na www.daikin.cz/cs_cz/dotace.html (dále též jen „Pravidla akce“), těmto plně 
porozuměl a bezvýhradně je přijímá. V této souvislosti žadatel prohlašuje, že bere na vědomí a je 
srozuměn s faktem, že v této žádosti společností Daikin prezentované informace jsou pro lepší 
přehlednost uváděny pouze ve zjednodušené a nekompletní podobě, že podrobná a úplná pravidla 
akce jsou obsažena právě a jen v Pravidlech akce, a že je tedy třeba se vždy řídit předmětnými 
úplnými pravidly, které mají v případě výkladových rozporů či nejasností absolutní přednost.  

2) Žadatel podpisem této žádosti prohlašuje a stvrzuje, že veškeré v této žádosti a jejích přílohách 
uvedené údaje a informace jsou pravdivé a nejsou zavádějící. 

3) Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou budoucí kontrolou podmínek přidělení 
finančního příspěvku v případě jeho přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového TČ DAIKIN, 
na nějž byl finanční příspěvek žadateli vyplacen.  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a obchodních sdělení: 

Já, níže podepsaný/á, uděluji dobrovolným zaškrtnutím níže uvedeného políčka „Souhlasím se zpracováním 
údajů“ společnosti Daikin svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za podmínek a s atributy 
uvedenými v Pravidlech akce (čl. 7). 

           Souhlasím se zpracováním údajů 

 

Já, níže podepsaný/á, uděluji dobrovolným zaškrtnutím níže uvedeného políčka „Souhlasím se zasíláním 
obchodních nabídek“ společnosti Daikin svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to za podmínek a 
s atributy uvedenými v Pravidlech akce (čl. 7). 

           Souhlasím se zasíláním obchodních nabídek 

 

         
 
 
 

................................................................. 
Jméno, příjmení a podpis žadatele 

           

                                                           
 
4  v případě bezhotovostní platby faktury za nákup a instalaci TČ DAIKIN výpis z bankovního účtu žadatele, v případě 
hotovostní platby příjmový doklad vystavený žadateli prodejcem, v obou případech stvrzující zaplacení faktury za 
nákup a instalaci TČ Daikin ze strany žadatele prodejci v plné výši 

 

V  Dne  

http://www.daikin.cz/cs_cz/dotace.html

